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Уважаеми съмишленици на идеята за устойчиво развитие,

Dear followers of idea for sustainable development,

Уважаеми читатели,

Dear readers,

Уважаеми автори и приятели,

Dear authors and friends,

Вие държите поредния 22-ри обем (брой
1/2009) 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 XI-та Международна научна конференция
“Управление и устойчиво развитие”, проведена
в периода 20-22.03.2009 г. на Юндола. От
изпратените за участие в конференцията 235
заявки с резюмета на доклади и постери, в
конференцията взеха участие общо 152 научни
работници, докторанти и студенти от 32 университета от България, 7 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
85 доклада и 17 постера.
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. Поважните акценти могат накратко да се формулират така: да се утвърждава и насърчава многофункционалното стопанисване на горите,
като един от най-важните компоненти на природната среда и стабилизиращ фактор за запазване на биологичното разнообразие и едновременно с това, съществува потенциал да
се насърчава все по-широкото използване на
възобновими енергийни източници, базирани на
биомаса от горите; да се акцентира на актуалните проблеми на теорията и практиката на
управлението на човешките ресурси; да се
обръща по-голямо внимание на ролята и значението на социалния фактор за устойчиво
управление; да се утвърждава представянето
на най-добри практики, приемственост и иновации; да се 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 –

You hold serial 22nd volume (number
1/2009) 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 third part of presented papers before the
XI-th International Scientific Conference “Management and Sustainable Development”, held in
Yundola in the period 20-22.03.2009.
On this way the leadership of Faculty
“Business Management” and the Editorial Board
of Scientific Journal “Management and Sustainable Development” have manage with the obligation to publish all presented before the Conference papers and posters, but in 3 volumes - 22,
23 and 24 (1/2009; 2/2009 and 3-4/2009) 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://ltu.bg/conferences/
uur/2009/index.html
As well we have published all received in
the Editorial Board of the Scientific Journal
“Management and Sustainable Development”
papers.
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
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например поредица от кръгли маси, неформални дискусии и т.н.; да се запази широтата
на дискусията по приетите тематични направления, а конференцията да се утвърждава като
място за обмен на идеи.
Ръководството на Факултет “Стопанско
управление” и редакционната колегия на списание “Управление и устойчиво развитие” ще
изпълни поетото пред участниците в конференцията задължение да публикува представените
доклади и постери, но в две тела, в този и в
следващите два 23-ти и 24-ти обеми (съответно 2/2009 и 3-4/2009 броеве) на списанието.
Всички представени доклади и презентации
могат да се намерят на Интернет страницата
на Конференцията и на научно-то списание
«Управление
и
устойчиво
развитие»
http://ltu.bg/conferences/uur/2009/index.html.
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

10

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2009 (22)
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ДИСКУСИЯТА "УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ" –
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯНЕТО КЪМ ЕС1
Иван Палигоров
Лесотехнически университет, София
Резюме
Представено е накратко съдържанието и основните направления на дискусията "Управление и устойчиво
развитие" и предизвикателства след присъединянето към ЕС.
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Както стана традиция винаги във втората
половина на март в нашия неформален Клуб
“Управление и устойчиво развитие” се събрахме,
за да продължим нашата дискусия в контекста на
предизвикателствата, които през последните
няколко години са породени от присъединянето 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 по-важни 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 “човекобщество-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
провeждане - 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

1

Пленарен доклад на Декана на ФСУ представен при откриването на XI-та международна научна конференция “Управление и
устойчиво развитие” – Юндола, 20-22.03.2009 г.
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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 2 години 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
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.
г.
(на
четвъртата,
с
През
2002
международно
участие
тематична
научна
конференция)
се
дискутираха
актуалните
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“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;

ДИСКУСИЯТА "УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ" – РЕДИЗВИКАТЕЛСТВА СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯНЕТО КЪМ ЕС

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-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 директорът на
Института по управление на персонала в Упсала
(Швеция) – Улф Йохансон, авторът на найшироко 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
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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
“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 сложните и
противоречиви взаимоотношения между човека и
природата,
нека
приоритетно
отделим
необходимото внимание на днешните действия и с
тях да дадем шанс на нашите деца, на нашите
внуци, на идните поколения на България, на
Европа и на Света!
Всички останали приоритети следва да
отстъпят пред опасността да изгубим Планетата
Земя, както и ресурсите, с които тя разполага за
нормален живот на нашата цивилизация!
Нека с общите ни усилия настоятелно и
успешно да дискутираме, да съхраним и
доразвием до практическо приложение идеята за
устойчиво развитие !
Само по този начин, от действията на всяка
отделна страна, нашата планета – Земята ще
бъде съхранена и нашата цивилизация ще получи
своя шанс да премине през годините на
настъпилото Трето хилядолетие от раждането на
Христа!
Пожелавам успешна и ползотворна работа
на всички участници!
Благодаря за вниманието!

DISSCUSSION MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT CHALLENGES
AFTER EU ACCESSION
Ivan Paligorov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The purpose and the contents of main fields of discussion “Management and Sustainable development” and
the main challenges after the EU accession are presented.
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1

Резюме
Определени са трите идеални сфери за устройство на либерал-социалистическите и социал-либералните
общества. Разкрити са противоречията в капиталистическия начин на производство. Защитава се научната теза,
че: устойчивото развитие е ценност отразяваща единството и борбата на полярните противоположности от
раздвояването на единното в природата и обществото. Тази ценност е в състояние да консолидира социалните
действия на политическите и икономическите предприемачи по схемата закон – закономерност – принцип –
механизъм.
Ключови думи: икономически предприемач, конфликт, модел, общество, политически предприемач, противоречие, устойчиво развитие
Key words: economic entrepreneur, conflict, model, society, political entrepreneur, contradiction, sustainable
development

През 1978 г., в предговора към фундаменталния си научен труд „Културните противоречия на капитализма“, Д. Бел определя по
много сполучлив начин логиката и поведението
на всеки здравомислещ ерудит в сферата на
науката. Той твърди, че този тип ерудит „няма
да прочете никоя книга ред по ред, от край до
край, тъй като чете само каквото го интересува, а останалото просто го пропуска“ [1]. Едва
ли може да се възрази на това твърдение. Нашият собствен опит показва, че в масовия случай за стойностите на фундаментални научни
изследвания в областта на икономиката узнаваме от научни обзори и учебни помагала. Подобно запознанство с достиженията на икономическата наука, крие голяма доза рискове. От
този начин на възприемане на научните ценности, непредубедения изследовател ще забележи, как ценни идеи като тези на Р. Коуз, за
природата на фирмата например, остават незабелязани за десетилетия [7]. Вижда се как на
автори изказващи рационални идеи се прилепват етикети подреждащи ги в удобни ниши на
идеологическата реклама. Открива се как на В.
Зомбард и Й. Шумпетер се прилепва етикета
марксист. Ще се прочете, че Х. Спенсър, У.
Съмнър и В. Парето се причисляват към представителите на „социал-дарвинизма“ и т.н. Смятаме, че подобно клише на научно представителство е по-скоро безсмислено отколкото
познавателно. Самото допускане, че икономическите, политическите и културните възгледи
на отделен автор, могат да се поместят в ня-

каква клъстърна матрица е несъстоятелно. Тъй
като тази наша точка е от значение за разбиране на изследователската ни теза, точно тук е
мястото да отбележим, че се доближаваме до
вижданията на Д. Бел. За себе си той твърди:
„аз съм социалист в икономиката, либерал в
политиката и консерватор в културата“ [1].
Възприетите от Д. Бел ценности разбира се
могат да не бъдат споделяни от отделни автори. Ние обаче, се придържаме, към изложения
по-горе плурализъм на възгледите му за обясняване на противоречията в тези сфери на съвременните общества. Последователно ще изложим същността на тези ценности и на първо
първо място онези, които интегрират субектите
в икономическата система. Нея ние разглеждаме като равнопоставяме двете й форми на съществуване в модерните общества: либералсоциалистическа и социал-либерална (табл. 1)
Табл. 1. Разграничителен критерий за типизиране
формата на съществуване на съвременните
общества
Дял на бюджетните разходи на правителства като
част от БВП
Социализъм
Либерален
Социален
Либерасоциализъм
либералилизъм
зъм
Над 3/4
Около 1/2
Около 1/3
До 1/4

Двете форми разглеждаме, като полярни
противоположности в световния модел за организационно устройство на обществата. От
единството и борбата между тях се установява,
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както устойчивостта, така и устойчивото развитие на световната общност на народите. В този
модел либерализмът не е само частна собственост върху средствата за производство и неограничена свобода на пазарната размяна. Същественото е, че доброволният контракт при
осъществяване на сделките, собствеността във
всичките й форми върху средствата за производство, пазара и пазарния обмен тук са защитени ценности чрез адекватни институции. Същевременно социализмът не е само колективно
владение върху средствата за производство и
планово координационен механизъм на размяната. Основното е, че принципът заповедкоманда при производството, разпределението
и размяната в икономическия възпроизводствен
процес, колективното владение върху средствата за производство и централизираното планиране тук също намират своята институционална защита. По тази причина, както либерализмът, така и социализмът възприемаме, като
начин за оценка на икономическите политики
на съответните политически предприемачи.
Даваме си сметка, че подобно твърдение
за мнозина ще звучи странно на фона на наложилите се в либералните и социалистическите
идеологически традиции разбирания. Това което ни дава основание да се разграничим и да не
възприемем нито само либералния, нито само
социалистическия възглед е обективната реалност. Тя насочва към закономерния извод, че
съвременните общества са коренно различни
от чисто либералните и чисто социалистическите представи за тях. В духа на либералните
представи, възприето е да се счита, че на буржоазното общество е присъщ капиталистически
начин на производство абсолютизирайки принципа laissez-faire. Вътрешно-присъщо на капиталистическия начин на производство е натрупването. Безспорен научен факт е, че буржоазната обществена форма на този начин на производство превърна натрупването в самоцел на
капиталиста-предприемач. Никой от защитниците му обаче, като се започне от Т. Аквински
и Ф. Кене, А. Смит и Дж. Бентам, Ж. Сисмонди
и П. Прудон, К. Маркс и Фр. Енгелс, Дж. Милс
и Х. Спенсър, В. Парето и Фон Хайек не смятат производството и натрупването на богатство за самоцел. По-скоро то бива разглеждано
от всички тях, като висша добродетел и като
средство за повишаване на благосъстоянието
на хората. Дори най-ерудираният негов критик
К. Маркс оставя за историята фраза, която
рядко отсъства в трудовете по история на ико16

номическите учения. Той пише: „По време на
своето едва 100-годишно класово господство,
буржоазията създаде по-масови и по-колосални
производителни сили, отколкото всички минали
поколения, взети заедно. Покоряването на природните сили, машинно производство, приложение на химията в индустрията и земеделието, параходи и железници, електрически телеграф, пригодяване за земеделска обработка на
цели континенти, превръщане на реките в плавателни, цели измъкнати сякаш изпод земята
човешки маси, кой по-ранен век е могъл да
подозира, че в недрата на обществения труд,
дремят такива производителни сили“ (Маркс,
1978). Нещо повече, той смята, че само на
основата на усъвършенстване на начина на
производство, всяко едно поколение като bony
padre families е длъжно да предаде подобрена
собствеността на бъдещите поколения (Маркс,
1978). Буржоазното общество, като ранна
форма на сегашните граждански общества не е
откритие на един или друг гениален ум. То е
естествен продукт на полярните противоположности в него – класа на бедните (пролетариата)
и богатите (буржоазията). Те са забелязани от
Жан-Шарл Леонард де Сисмонди още в края на
18 век. Функциите на либерализма в буржоазното общество в неговия ранен стадий е да се
наложат ограничения върху властта на кралете
и аристокрацията. Функцията на либерализма в
съвременните граждански общества е да се
наложат ограничения в прекомерната власт на
политическите предприемачи. Научната задача,
която стои пред учените, когато буржоазното
общество е заменило феодалното с неговата
съсловна форма на организация е, да изследва
обществената необходимост обуславяща възникването на двете класи. С решаването на
тази задача на основата на научен анализ на
единството и борбата между тези полярни противоположности (бедни и богати) се поставя за
решаване втората задача – да се промени модела на такова полярно устройство на буржоазната форма на обществото. Либерализмът
стъпвайки на демокрацията като социалнополитическа система даде шанс на политическите предприемачи последователно, стъпка по
стъпка да търсят ефективни решения. Тук легитимността на политическата система, като аксиален принцип, консолидира обществата чрез
защитата на три ценности: съгласие на управляваните да бъдат управлявани; равен достъп
до политическата арена за всички политически
предприемачи; институционална защита на
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основни права и свободи на човека. Социализмът стъпи на тотална ликвидация на буржоазната форма с намерение да се конституира
комунистическо общество, като крайна лява
алтернатива на буржоазното. Историята, поне
до сега, показа утопичността на тази идея. Насилието упражнено от една партия, за да принуди управляваните да се съгласят да бъдат
управлявани, привилегирования достъп на определени политически предприемачи до политическата арена, незачитането на основни права и свободи, съвсем закономерно отредиха
мястото на комунизма до утопичния социализъм. Историята предначерта друг път на развитие на обществата до съвременната им форма.
В резултат на еволюционните и революционните им промени осъществявани чрез отстояване
ценностите на либералните и комунистическите
доктрини през XIX и XX век, бяха конституирани модерни общества, които са обективен компромис между левите и десните крайности. Те
също не бяха рожба на нечий гениален ум, а
естествен резултат от единството и борбата на
полярните противоположности: икономическите
и политическите предприемачи. Това противоречие е забелязано още в 1884 г. от Х. Спенсър и подложено на обстоен анализ от М. Вебер в началото на XX век. Неговият извод е, че
бюрокрацията е основното противоречие на
обществото [6]. В Европейската общност, Русия и Китай, наложилата се исторически компромисна форма днес има характер на либералсоциалистически, а в САЩ, Канада и Япония
характер на социал-либерално общество. Либерализмът наложи на икономическите системи и на двете форми рационализма като всеобща ценност. Утвърди и класическата и неокласическата доктрина, че преследваните цели
са индивидуални и твърде разнообразни. Неокласическата икономическа теория определи за
свой приоритет изучаването на механизма за
протичане на рационалния избор в процеса на
разпределението на ограничени ресурси спрямо съперничещи си потребности. Натрупването, като същност на капиталистическия начин
на производство защити своята индивидуалност
също чрез тази теория. Чрез общите правила за
оценката на инвестициите икономическите
предприемачи намериха инструментариума за
рационалния си избор. Замяната на минал и
сегашен доход с актив от който се очакват ползи в бъдеще се превърна в основно съдържание
на инвестиционния процес. Неокласическата
икономическа теория разработи инструмента-

риума за оценка на бъдещите ползи от инвестициите в границите на техния икономически
живот. Именно тази теория изведе и утвърди
правото на кредиторите за икономическа реализация на собствеността им върху покупателната сила на капитала-източник, като ценност.
По този начин тя не само защити натрупването,
като същност на капиталистическия начин на
производство, но го и лиши от лошата слава на
самоцел. Основната заслуга за тази нова ценност икономическата наука приписва на А.
Маршал. Теоретическата защита по много добър начин извърши Дж. Кейнс. Той пише: „Когато се инвестират пари или се купува капиталов актив, фактически се купува правото на
поток от бъдещи приходи за времето на живот
на актива“ [2]. Социалистическата доктрина
стъпвайки на А. Смит, Д. Рикардо и основно К.
Маркс наложи труда, като основно съдържание
на икономическите системи на двете форми.
Общественият труд в трудовата теория за стойността се възприема като най-висша ценност.
Именно тук трудът беше обявен за силата, която стои над човешкия индивид, сила която се
поражда и поддържа от неговото обществено
разделение. Разделението на труда обективизира института на собствеността. Институциите
вече навсякъде я защитават, като присъща за
капиталистическия начин на производство ценност. Икономическата социология обяви капитализма като икономическа и културна система, която в икономическо отношение се организира около института на собствеността и
производството на стоки и услуги. В културно
отношение той се основава на размяна изградена на принципа покупко – продажба, принцип
който пронизва почти всички сфери на обществото. Разделението на труда и собствеността
при капиталистическия начин на производство
станаха синоними. В единият случай (при разделението на труда) за човешката дейност се
казва същото, което в другия (при собствеността) се казва за продукта от тази дейност. Собствеността като обществена ценност при този
начин на производство сега вече е напълно
защитена в Марксовия смисъл: докато съществува разделението на труда, като човешка дейност и професия ще съществува и собствеността (Маркс, 1978). Неоинституционалната
икономическа теория чрез своите три теоретични направления – икономика на организацията, икономика на публичния сектор и икономика на правото защити, както собствеността
така и рационалността като ценности, които
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обединяват двете форми на съвременните икономически системи. Теорията на рационалния
избор в частния сектор на икономиката беше
вградена от Дж. Бюкенен и за обясняване на
икономическите процеси в публичния сектор
[3]. Наред с икономическият беше защитен и
политическият предприемач, като ценност, който действа рационално в свой интерес при
формиране на собствените си доходи и в интерес на обществото при разпределение на обществените блага. И в публичния сектор на
икономиката, ценовия механизъм беше положен в основата на разпределението на благата,
но вече на тези, които са за колективно потребление.
Пазарът следователно, като консолидиращ
обществото ценност, беше защитен в разбирането на А. Смит – невидимата ръка, посредством която се управлява размяната [5]. Въпреки
това, съмненията в неговата способност да
защити правата на собственост и да осигури
справедливо разпределение на доходи и блага
изказани още от К. Маркс не са отпаднали. Р.
Коуз през 1937 г. задава основателния въпрос:
ако пазарът можеше да реши всичко то защо
тогава възниква фирмата? [7]. Той намери
простото обяснение – за да се намалят транзакционните разходи. О. Уилямсън разработи
цялостна теория на транзакционните разходи.
За него икономическата организация е система
за управление на договарянето и реализиране
на сделките. Той изказа съмнението за рационалния избор на индивидите и въведе като присъщата на тях ограничена рационалност. Нова
е и неговата теза, че преследвайки личния си
интерес икономическите предприемачи действат опортюнистично – задоволяват собствения
си интерес чрез измама и вредни за природата
и обществото ефекти [8]. Д. Норт и Д. Бел застъпват идеята: онова, което в крайна сметка
определя посоката на икономиката е ценностната система на културата [1, 4]. Ценностите

(принципите) се защитават чрез точно определени правила и ясно фиксирани норми, които
колкото е вярно, че са продукт на системата на
културата, толкова е вярно, че се институционализират чрез политическата система на обществото. Точно чрез политическата си структура общността взема връх над индивида по
отношение на ценностите с които се легитимира икономическата политика на политическите
предприемачи. Затова всяка икономическа политика може да бъде характеризирана като
ефикасна, но тя ще бъде справедлива дотолкова, колкото позволява ценностната система.
Ето по тази причина общността в съвременния
свят стои над индивида по отношение на ценностите с които се легитимират икономическите политики на политическите предприемачи.
Тези ценности защитени от съответни институции трябва да гарантират онзи икономически
баланс между публичния и частния сектор,
между гражданското общество и политическите
предприемачи и бюрокрацията, който да позволи на индивидите да получат икономическа
реализация на собствеността върху притежаваните от тях фактори на производство. Това
означава съвкупност от приоритети, която да
гарантира правото на труд, собственост и равен достъп до производителните сили, разумна
защита срещу рисковете на пазара и задоволителен достъп до публични блага. Разбира се
това означава и институции, които определят
правилата на играта и които са еднакво задължителни за икономическите предприемачи,
като основни играчи на икономическата арена,
чиято цел е да спечелят състезанието.
Сега вече можем да обобщим. В икономическите системи на съвременните социаллиберални и либерални общества, обществения
интерес взема връх над индивидуалния чрез
консолидацията в обществото около ценностите систематизирани в табл.2.

Табл. 2. Принципи, критерии, и механизми в макроструктурата на съвременните общества
Макроструктура на съвременните общества

Принципи, критерии и
механизми

Политическа система

Аксиален (осов) принцип

легитимност

Ценностен критерий
Регулативно поведение
Промяна
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благоденствие за всички
законодателство
оценка на избирателите

Икономическа система

Система на културата

рационализъм

консерватизъм

възмездност (ползата, интереса)
свободен пазар, съчетан със
социална компенсация

себереализация (кариера)

иновация, производителност
на труда, относителни цени

образование, религия
наука и изкуство
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Тук рационалността е осов принцип; ползата (интереса) е ценностния критерий за реализиране на социалната функция на икономическите предприемачи защитен от норми и правила, в институции, които политическите предприемачи им осигуряват; свободния пазар съчетан със социална компенсация е механизма
за регулативно поведение; иновацията и натрупването са основните фактори за промяна.
Стъпвайки на тези ценности политическите
предприемачи разработват своите икономически политики. Индивидите ги възприемат или не
ги възприемат чрез техния вот и с това оценяват продукта на политическите предприемачи.
По друг начин стоят нещата в политическата система. Тук като основен приоритет и
основно действащо лице е отделно взетия индивид. Той е субекта, който й придава либерален характер. Гражданите (индивидите) имат
изключително право да легитимират политическите предприемачи. Това им право определя
обществото като гражданско, а принципите на
правния механизъм са еднакво задължителни за
всички. Правният механизъм се формира чрез
законодателството, което е изключителна функция на легитимните политически предприемачи. Поради това правната сфера има процедурен характер. За съответната правна процедура няма значение конкретното отношение между полярните противоположности. Тя ги третира по един и същи начин, с което ги прави равни пред закона. Тази универсалност създава
нагласата у полярните противоположности в
противоречията, че принципите защитени от
институциите са справедливи. Самата справедливост се оценява чрез критериите, които отделния индивид има за своето благоденствие.
Неин израз е нарастващата възвращаемост на
институциите и индивидуалните модели за функциониране на икономическите предприемачи.
Приоритетът на индивида над общността в политическата система особено изпъква в механизмите за нейната промяна. Тук основен механизъм са изборите, при определени условия
стачките, а понякога и политическите преврати.
Накратко, либералният характер на политическите системи на съвременните модерни
общества се придава от приоритета на индивида над общността. Консолидацията около реализацията на този приоритет се осъществява
около следните ценности: легитимност като
осов принцип защитен от институции, които
легитимират политическите предприемачи чрез

волята на гражданите, воля, която задължително трябва да намери своето признание от международните общности; благоденствие за всички, като ценностен критерий за реализиране
социалната функция на политическите предприемачи и индивидуалната себеоценка на индивида; законодателство като механизъм за регулативно поведение и невидимата ръка за управление на публичния и частния сектор; оценка на избирателите като основен механизъм за
промяна на легитимните актьори на политическата сцена.
Така политическия предприемач като основен субект в политическата система и икономическия предприемач като основен субект в
гражданското общество се превръщат в двете
полярни противоположности на либералсоциалистическата и социал-либералната икономически и културни системи. Единството
между тях е преходно, а борбата вечна. Израз
на тази борба са съответните социални действия на икономическите и политическите предприемачи.
Ако в икономическата система основното
действащо лице е икономическия, а в политическата система съответно политическия предприемач то в сферата на културата образно ще
го приемем за „светата троица“. Използваме
термина „светата троица“ за да избегнем от
традиционното възприемане на културата като
„начин на живот“. Отличаваме я и от културната традиция, която я свежда до изкуството в
неговите най-разнообразни форми. Културата
възприемаме в библейския й смисъл, който
обяснява единството на света чрез „светата
троица“: баща, син и светия дух. Освобождавайки тази ценност от религиозния канон ще се
види, че чрез първият представител на светата
троица „бащата“ е заложена голямата роля на
традицията създадена от миналото и която достига до всяко едно поколение чрез историческия опит. Традицията осигурява приемствеността на паметта. Чрез паметта се осигурява
познанието за това, как миналите поколения са
се справяли с „екзистенциалните заплахи“ [1].
Признаването на традицията и нейните добри
практики става от настоящето, т.е. вторият
субект от светата троица – „сина“. Негова е
задачата да пренесе миналото в настоящето
чрез най-добрите практики при организацията
на материалния и духовния живот. Тук именно
авторитета на личността под формата на житейска мъдрост и ерудираност е необходимия
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субект, който е нужен на обществото. Такъв
авторитет в съвременните общества се печели
с мисловен труд, само със знание. Чрез този
труд става осмисляне на минало и настояще.
Същевременно точно чрез мисловния труд на
третия субект в светата троица „светия дух“ се
осъществява преноса на паметта от миналите
към бъдещите поколения. Тази триединна същност на културата е вътрешно последователна,
защото консолидира обществото около следните ценности: консерватизъм, като осов принцип, който утвърждава традицията и добрите
практики от историческия процес на развитие;
себереализацията като ценностен критерий за
социална изява на всеки индивид и мяра на
неговата удовлетвореност; образование и религия като механизъм за регулативно поведение в
обществото и осигуряващи приемствеността от
паметта на поколенията; наука и изкуство като
основен източник за промяна на съществуващото, посредством осмисляне на натрупания
опит на човечеството, надхвърлящо настоящето.
Стъпвайки на тези три идеални сфери за
устройство на либерал-социалистическите и
социал-либералните общества намираме противоречията в капиталистическия начин на производство. Те са обективна реалност и в трите
сфери на обществото. От противоречия не е
лишена нито една форма на съществуване не
само на обществото, но и на природата. Характерът на противоречията във всяка тяхна
отделна форма обаче е различен и се определя
от формиращите ги полярни противоположности. Това което е общото за полярните противоположности в отделните противоречия е, че
единството и борбата между тях се осъществява винаги в съответствие с диалектическия закон за отрицание на отрицанието. Устойчивостта е израз на единството между полярните противоположности. Устойчивото развитие пък е
отражение на тяхната борба. То е ценност,
която на сегашния етап се свързва със съвременния светоглед за задоволяване на потребности от блага на настоящето, без да се излагат на риск възможностите на бъдещите поколения да решат своите потребности. Тази ценност е възприета и наложена не от някакъв
ерудиран политически предприемач. Тя се е
наложила, като отражение на обективни закономерности от действието на природни и обществени закони. Точно диалектическият метод
към обясняване на тази наложила се ценност,
насочва към възприемането й като отражение
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на закона за отрицание на отрицанието. Този
закон е обективно действуващ, както за природните така и за обществените системи, а
закономерностите чрез които той се проявява,
това са формите на единство и борба на неговите противоположности. Устойчивото развитие
отразява вечната борба между тях. Единството
е винаги преходно и нетрайно. След него винаги борбата започва отново, но вече при нови
условия и друго по-високо равнище на развитие. По тази причина устойчивото развитие на
природата и обществото и на отделните техни
системи не е състояние, което емпирично
трябва да бъде установено. То е форма на
движение, която премахва настоящото и налага
със силата на закон, ново състояние. Условията, темповете и посоката на бъдещото тяхно
състояние са предопределени от съществуващите предпоставки. Като исторически продукт
те са възможни за опознаване чрез оценка
действието на обективни закони и тяхното проявление чрез формиралите се закономерности.
Следващата стъпка е възприемане на обединителни за природа и общество ценности и защитата им с адекватни механизми.
Актуалността на изложения по-горе светоглед изисква фундаментално преосмисляне
на устойчивото развитие като ценност. То се
изразява чрез защитаваната от нас научна теза,
а именно: устойчивото развитие е ценност отразяваща единството и борбата на полярните
противоположности от раздвояването на единното в природата и обществото. Тази ценност е
в състояние да консолидира социалните действия на политическите и икономическите предприемачи по схемата закон – закономерност –
принцип – механизъм. Разбира се, техните
действия могат да бъдат оценявани в границите
на функциониращия модел за организационно
устройство на икономическата система на българското общество. Именно в този модел полярните противоположности – политически и
икономически предприемачи чрез единството и
борбата по между си определят пътя на устойчивото си развитие. Или което е друг израз на
същото, тези противоположности, определят
прогресивния характер на закономерностите от
действието на диалектическия закон за отрицание на отрицанието.
Полярните противоположности като деперсонифицирани страни на противоречията
имат строго определени социални функции в
идеалния модел на тяхното организационно
устройство. На тази им функция ние вече се
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спряхме. Остава да се оцени доколко тези им
функции са били подсигурени с адекватни институции, които да ги равнопоставят като страни
на едни и същи противоречия. В това отношение нашата най-обща оценка не е твърде позитивна.
Имаме всички основания да твърдим, че
досегашния модел на прехода в България отчита основно интереса на политическите предприемачи. Затова той и не води до осезателно
приближаване на българското общество до тези
от типа „социален либерализъм“ нито към обществата от типа „либерален социализъм“.
Поради непреходността на принципите въз основа на които са конституирани тези общества
си позволяваме да ги припомним връщайки се
отново към моделите описани в табл. 1.
Това е синтетичен конструкт, или така наречения „идеален тип“ на съвременното общество от типа „либерален социализъм“ или
„социален либерализъм“. Описаният в табл. 1.
модел е статичен, т.е. при неговото конструиране сме възприели позитивния подход – елементите на конструкта са отражение на днешната обективна действителност. По тази причина той не позволява да се проследи генезиса на
обществата до днешния им вид. Конструкта е
едно обобщение на теоретичните изводи на
такива философи, социолози и икономисти
като О. Конт, Д. Милс, К. Маркс, Ф. Визер, А.
Маршал, В. Парето, Мюлер-Армак, С. Браун,
Дж. Гълбрайт, Х. Хенсен, Д. Бел и т.н.
Граничното състояние на общия модел,
спрямо което следва да се съизмерва действителността се изразява чрез уравнението, което
балансира интересите на полярните противоположности и илюстрира характера на основното
противоречие:
БДС
−И ,
БДСчс =
(1)
БДСпс
1+
БДС

където БДСчс е брутната добавена стойност присвоявана от икономическите субекти в гражданското общество;
БДСпс – брутната добавена стойност присвоявана от правителството за нуждите на публичния сектор;
И – брутната добавена стойност за
натрупване (инвестиции).
Моделът отразен чрез формула (1) съгласно изложеното до тук би формулирал граничното състояние, спрямо което да се съизмерва действителността при следните условия.
Първо, ако се достигне такъв размер на натрупването (И), който да осигури желаните темпове на растеж на брутната добавена стойност.
Второ, ако с инвестиционното осигуряване на
темповете на растеж на брутната добавена
стойност се даде шанс на икономическите субекти да получат икономическа реализация на
своята собственост. Трето, ако се осигури разпределителен и преразпределителен механизъм
позволяващ на средностатистическия гражданин да получи около 50% от доходите си чрез
частния сектор и около 50% чрез публичния
(под формата на услуги). Това както беше отбелязано е равновесната точка между либералната доктрина, която издига в свой приоритет
индивида и социалистическата, която издига в
свой приоритет общността. Така например, ако
чрез основната институция (Закона за държавния бюджет) и институциите осигуряващи неговото изпълнение (Закон за облагане доходите
на физическите и юридическите лица, Закон за
данъка върху добавената стойност и т.н.) се
мотивира натрупване от 15 до 30 при БДС равна на 100 единици. Това което икономическите
субекти би трябвало да получат от частния и
публичния сектор е съгласно отразеното разпределение на табл. 3.

Табл. 3. Гранично състояние на модела за съизмерване на икономическата действителност при присвояване на
БДС = 100 единици
БВП, 100 единици

Д пс
,%
БВП

Инвестиции, брой
единици

Дчс, %

Темп на растеж на
БВП, %

100
100
100
100

40
40
40
40

15
20
25
30

56,5
51,5
46,5
41,5

4-5
5-6
6-7
8-9

От табл. 3. може да се заключи, че ако
пред българското общество стои цел за устой-
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туции следва да осигурят: темп на растеж на
брутната добавена стойност около 8-9%; норма на натрупване около 25-30% от брутната
добавена стойност; разпределение между икономическите субекти на брутната добавена
стойност оставаща след приспадане на частта
за натрупване в пропорция около 50:50% съответно от частния и публичния сектор. Това
съответства както на целите на капиталистическия начин на производство да развива производителните сили чрез капитализация, т.е.
непрекъснатото нарастване на факторите за
производство, така и на консенсусния характер
на съвременните два модела за организационно
устройство на модерните общества. Колкото и
либералната доктрина да абсолютизира ролята
на пазара и пазарния механизъм за функционирането на икономическата структура на обществото и потенциала му за регулатор на
разменните отношения, действителността е
друга. Тя се разкрива чрез обективната закономерност за увеличаване ролята на държавата
и нейната политическа структура, като присво-

яващ субект на ресурси чрез организирания от
нея публичен сектор. Нараства и делът на разпределените ресурси чрез централизация и чрез
командно-административен
механизъм.
На
срещуположния полюс са представителите на
социалистическата доктрина. Колкото и да се
абсолютизира от нея ролята на държавата и
нейната политическа структура в тези процеси,
всеобща е закономерността за повишаване на
ролята на пазара във всички бивши социалистически държави. По-точно е да се каже ролята
на икономическите средства и лостове в разпределителните процеси. Разбира се това е вярно дотолкова, доколкото може да се говори за
пазар при установения тотален монопол от
социалистическата държава и нейната политическа структура върху средствата за производство. Но и в рамките на този монопол през
социалистическия период на Българското общество расте дела на обществените фондове за
потребление или което е израз на същото, нараства ролята на публичния сектор в разпределението на брутната добавена стойност.

Табл. 4. Дял на обществените фондове за потребление (ОФП)през периода 1952-1989 г.
195719611966197119761981Показатели
1960 г.
1965 г.
1970 г.
1975 г.
1980 г.
1985 г.
Относителен дял на
13,3
13,9
15,5
20,0
21,1
26,3
ОФП в БДС, %

19861989 г.
27,4

Източник: Статистически годишник 1953-1990

В идеалния конструкт (вж. формула 1) се
съдържа разбирането за единството и борбата
на двете противоположности в рамките на икономическата система на обществото. Както
всяка система така и икономическата е структурна. Политическата система също има своя
структура. Двете системи се градят на различни принципи, имат различни роли и разбира се
различни структури за изпълнение на своите
функции. За целите на това изследване и обясняване на идеалния конструкт на икономическия модел на обществото изхождаме от разбирането, че икономическата структура това е:
съвкупността от икономически предприемачи и
отношенията, в които те се намират спрямо
природата и един към друг развивайки непрекъснато тази съвкупност. Ако използваме Хегеловия език това е гражданското общество
разглеждано от към неговата икономическа
система. Що се отнася до политическата система и нейната структура тук я използваме за
да обозначим: съвкупността от законодателната, изпълнителната и съдебната власт чрез които политическите предприемачи влизат в отно22

шения спрямо гражданското общество и едни
спрямо други развивайки непрекъснато тази
съвкупност. Това очевидно е държавата разглеждана като политически строеж. Ако изходим
отново от Хегел, без разбира се да абсолютизираме ролята на държавата, политическата
структура е нейния организъм и обратно, организма на държавата, това е нейния политически
строй. В идеалния конструкт на модела спрямо, който ще се съизмерва действителността
на икономическата система се генерира основното противоречие на икономическата система:
обществен характер на производството и смесен (публично и частно-предприемачески) начин на разпределението. Накратко, противоречието между гражданското общество като
„царство на икономическите отношения между
икономическите предприемачи“, където производството на стоки и блага придобива обществен характер и политическата система като
арена, на която политическите предприемачи
воюват за преразпределение на властовите
роли. Последните са ценност наложена на съвременните общества и на която в исторически
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план у нас е създавана такава институционална
среда, която и позволява присвояване на значителна част от брутната добавена стойност създавана, от икономическите предприемачи. Разбира се не може да бъде и друго след като тази
среда се създава от политическите предприемачи и бюрокрацията въз основа на наложените от тях принципи. Тези принципи са защитени
с институции, институционализирани служби и
длъжности, които позволяват както присвояване, така и разпределение на тази значителна
част от брутната добавена стойност. Политическите предприемачи и бюрокрацията са субектите, които осигуряват икономическа реализация на държавното право на собственост
върху публичните ресурси. Тези ресурси в замисъла на идеалния конструкт трябва да бъдат
разпределени за потребление между икономическите субекти не на принципа „доброволен
двустранен конктракт“, а на принципа „заповед
– команда“. Икономическите теории за публичния сектор дават задоволително обяснение на
механизма за алтернативния избор при разпределението им. На основните парадигми на тези
теории ние няма да се спираме. На това място
поставяме този въпрос, за да подчертаем основното, което характеризира политическата
структура, като страна в начина на присвояването на част от брутната добавена стойност:
това е онази част, която политическите предприемачи чрез институции упълномощаващи
правителството присвояват като икономическа
реализация на собствеността върху публичните
блага. Правителството е субектът, който е разчел например, че през 2009 г. ще осигури публични ресурси за разпределение чрез бюджета
на държавата в размер на около 40% от БДС.
Финансовият механизъм на държавата, който
политическата система създава чрез основните
институции не само осигурява тези 40%. Той
определя и правилата на играта на икономическите субекти. Приходите, които постъпват в
държавния бюджет са източник на средства за
осигуряване както на полагаемите се права на
гражданите, така и за инвестиране с цел разширяване на производството на публични блага. В идеалния конструкт достъпа до стоките и
услугите, които индивидите получават като
полагаеми се права чрез публичния сектор
имат сметно-бюджетен характер. Точно тук
намираме главното противоречие в модела за
организационно устройство на икономическата
система на българското общество изразено
чрез полярните противоположности: индивиду-

ална потребност от публични блага на субектите в гражданското общество и сметнобюджетния характер на разходите за достъп до
тях. Основният принцип, който следва да интегрира индивидите в процеса на решаване на
това противоречие и предотвратяване на конфликтите е „благоденствие за всички“. Този
принцип е ценностния критерий на политическата система. Преведено на езика на социалноориентираната пазарна икономика това означава: с обществените институции осигуряващи
ресурсите за потребление чрез публичния сектор се гарантира, че благоденствието на индивида (или за общности от индивиди) не може да
се постига за сметка влошаване положението
на други. От само себе си се разбира, че при
определени критични състояния на обществото,
негативните последици следва да бъдат справедливо разпределяни между всички. За съжаление политическите предприемачи на България все още не осъзнават значението на принципа „благоденствие за всички“. Този принцип
непрекъснато се подменя със собствения им
личен интерес и индивидуална полезност от
властта върху публичните блага. Действията им
потвърждават тезата на Бюкенен, че хората не
се променят като заменят арената на частния
сектор с този на публичния [3]. В продължение
на около 20 години основните институции –
Законите за бюджета и данъчните закони не
осигуряват очакванията за оптимално разпределение на благата, срещу даваните от данъкоплатците гласове на поредните избори. Критерият за тази негативна наша оценка се съдържа в двете закономерности на които нашето
общество е свидетел и които са проявление на
„създаваните“ от политическите предприемачи
институции, а именно:
- продължаващото вече около 20 години
нарастващо благоденствие на политическите предприемачи за сметка снижаване благоденствието на средния
избирател;
- значително по-голямата икономическа
и социална цена, която плаща средният избирател за реформите спрямо тази плащана от политическите предприемачи.
Основният фактор на тези две закономерности е, че: всеобщият интерес на гражданското общество „благоденствие за всички“ през
последните 20 години политическите предприемачи са обособили за себе си.
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В заключение следва да се подчертаят някои основни аспекти на предложения кратък
анализ. Утвърдилият се у нас икономически
модел за организационно устройство отразява
съвременния компромис между либералната и
социалистическата доктрина. Онова което в
крайна сметка определя посоката на устойчивото развитие на публичния и частния сектор
като отражение на полярните противоположности в този модел е ценностната система в
чийто контекст е вплетена икономическата и
политическата структура на обществото. Икономическата структура може да бъде в състояние на единство с политическата, но двете могат да бъдат дотолкова справедливи колкото
формиращите ги ценностни системи. Крайъгълният камък около който се гради политическата система и се полагат основите на устойчивото й развитие е нейният аксиален принцип,
а именно „легитимността“. Без легитимни политически предприемачи единството между
полярните противоположности или което е същото устойчивостта на системата се нарушава.
Ценностния критерий на тази система е „благоденствие за всички“. Когато този критерий се
замени с личния или групов интерес, собствената и групова полезност от властта върху
публичните блага, публичния сектор се превръща в главно противоречие на обществото.
Единството между полярните противоположности в това противоречие се нарушава и започва борба между тях. Израз на тази борба са
социалните действия, които насочват обществената енергия към смяна на властовите роли.
Регулативният инструмент на политическата
система това е законодателството. Още А.
Смит забелязва, че пазарът това е невидимата
ръка, която управлява разпределението (Смит,
1983). Колкото и да е невидима все пак тя
принадлежи на някого. Този някой е политическата система, която чрез функцията законодателство, изгражда институционалната матрица

от норми и правила за действие на икономическите и политическите предприемачи. Когато
институциите и институционалната промяна
утвърждават статуса на политическите и икономическите предприемачи, като обществена
ценност и което е особено важно, като равнопоставени страни в диалога по присвояването
на БДС чрез публичния и частния сектор, полярните противоположности са в единство.
Критерият за съизмерване на това единство при
капиталистическия начин на производство е
осигурени възможности на индивидите да потребяват блага и услуги в пропорция 50:50 от
частния и публичния сектор при предварително
заделени средства за натрупване. Разбира се от
само себе си, че и това единство е временно, а
устойчивия характер на модела е преходен.
Това което го изважда от равновесие е опортюнизма изразен чрез упорито преследване на
личния интерес в двата сектора чрез неподчиняване на правилата, злоупотреби, измами и
т.н. от страна на политическите и икономическите предприемачи. Тук е мястото на третия
субект „светият дух“, който трябва да обоснове
и предложи нови консолидиращи ценности на
политическите и икономическите предприемачи. Чрез съответни институционални промени
принципите стават защитени от механизми еднакво задължителни за всички. Общото което
определя единството и борбата между политическия и икономическия предприемач и „светия
дух“ е тяхната целева насоченост. При силна
целева мотивираност на всеки от тях, срещу
която са изправени бариери възпрепятстващи
реализацията й те изпадат в състояние на
фрустрация. Когато бариерите се превърнат в
непреодолими прегради за постигане на целите
отношенията между противоборствуващите
страни прерастват в конфликт. Източникът на
конфликта за трите субекта и посоките на промяна с оглед туширането му е различен
(табл.5).

Табл. 5. Типологизация на конфликтите, техните източници и посоките на промяна
Тип на конфликта
Ресурсен
Статусен
Идеен
Източник на конфликта

Бариери към достъп до
производителни сили

Бариери пред смяната на
властовите роли

Бариери от несъвършенството
на институциите

Посока на промяна

Промяна в правата на
собственост върху
средствата за производство

Замяна на едни елити с
други

Промяна на институциите и
индивидуалните модели за функциониране на икономическите
организации

Ресурсният конфликт е този който е типичен за икономическите предприемачи, поради
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което те предприемат социални действия за
преодоляване на бариерите. Това е борба за

ПРОТИВОРЕЧИЯ В МОДЕЛИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО УСТРОЙСТВО НА ОБЩЕСТВАТА ОТ …

траен достъп до производителни сили. Статусните конфликти са присъщи на политическите
предприемачи, поради което се предприемат
действия за премахване бариерите възпрепятстващи разпределението на властовите роли.
Тази борба завършва със замяна на едни политически елити с други.
При конфликтите, които се типизират като
идейната борба между полярните противоположности произтича от несъвършенството на
институциите. Арената, върху която се осъществява борбата между полярните противоположности са сферата на науката на науката и
изкуството, а основният играч на нея „светата
троица“. Тя е посредника между икономическите и политическите предприемачи и дотолкова доколкото е формулирала обществени ценности, дотолкова се осъществява и справедливото разпределение чрез механизмите на частния и публичния сектор.
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CONTRADICTIONS IN THE MODELS FOR ORGANIZATION OF SOCIETIES FROM
LIBERAL-SOCIAL AND SOCIAL LEBERAL TYPE
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Abstract
The three ideal spheres for organization of liberal-social and social liberal society type are defined. The
contradictions in the capitalism are revealed. The following scientific thesis is defended: the sustainable
development is value, which reflects the unity and struggle between the opposites in the nature and the society.
This value is in condition to consolidate the social acts of political and economic entrepreneurs in the scheme: law
– tendency – principle – mechanism.
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ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОЦЕЛЕВАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА ФУНКЦИЯ НА ГОРИТЕ
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Резюме
Защитава се следната научна теза: само по пътя на придаване характер на производствена функция на
многофункционалните свойства на горите горовладелците могат да получат икономическа реализация на собствеността върху горските територии, съответстваща на обществената им ценност. Разграничава се обществената им ценност като естествено възникнало право и като продукт на размяната. Защитава се позицията, че
стойността на използване от най-добрата алтернативна производствена функция може да се използва за оценка
на пропуснатите ползи. Обосновава се механизъм за формиране на относителни цени, който да отразят справедливо приноса на горите върху водоресурсния потенциал на страната.
Ключови думи: институция, ценност, пропуснати ползи, стойност на използване, производствена функция,
ефективност на производството, ефективност на размяната
Key words: institution, value, missed benefits, exploitation value, production function, production efficiency,
exchange efficiency

Икономиката е едновременно позитивна и
нормативна наука. Позитивна понеже се базира
на количествения анализ на стопанските данни.
Нормативна, тъй като икономическите предприемачи развиват своята дейност в границите
на еднакво задължителни за тях правила и норми. Това я определя като инструментариум,
който икономическите предприемачи използват
за вземане на рационални решения в процеса
на реализиране на собствените си модели за
функциониране. Рационалността на решенията
тук свързваме със стремежа на всеки икономически предприемач да постигне целите си
чрез стриктно пресмятане на приходите и разходите. По конкретно, в началото на всяка
предприемаческа дейност да има встъпителен
баланс, преди всяко стопанско действие –
пресмятане; през целия оборотен цикъл на капитала – контрол и проверка на целесъобразността; заключителен баланс с цел установяване на действителните ползи.
Рационалността, която се преследва по
смисъла на гореизложената схема дава основание на привържениците на микроикономическата теория да дефинират предмета на икономиката. Те го свеждат до разпределение на
оскъдни ресурси за удовлетворяване на конкуриращи се цели (Rees 1968г.). Това определение според Гари Бекер (1979 г.) е толкова широко, „че за много икономисти често е източник на неудобство, а не на гордост, и обикновено се уточнява при равни други случаи, като
не се казва и дума за това какъв е икономическият подход”. Ние не споделяме тази теза. Как26

во по-точно определяне на икономическия подход се търси от основния принцип на икономическата система “рационалността”. Разбира се,
за да има разпределение на ресурси за производствено или крайно потребление трябва да
има съответно производство, т.е. икономическите предприемачи по “занаят“ да осъществяват производствени функции. За ефективни,
микроикономическата теория приема онези
производствени функции, които отразяват състоянието на достигнатите алтернативни цели,
което се намира на границите на производствените възможности на използваните производствени фактори.
В рационалността, като икономически
подход, се съдържа и ценностният критерий на
икономическата система. Това е интересът
(ползата) за икономическия предприемач. Ползата е общественият мотиватор на икономическия предприемач. Тя със силата на закон го
стимулира към устойчиво развитие на неговата
икономическа дейност. По тази причина интересът (ползата) в икономическата социология е
ценност, която намира защита от институциите
и институционализираните служби и длъжности. Най-добрият защитник на този интерес разбира се си остава самия икономически предприемач. Именно той, в границите на наличните
си ресурси и нормите, които му налагат институциите, търси алтернативни избори от следния
най-общ вид: коя от възможните ценности да
приеме и от коя да се откаже, за да оптимизира
производствената си функция. Самата производствена функция като икономическа дейност
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и резултат от тази дейност (продукта) също е
обществена ценност. Тя е резултат от общественото разделение на труда.
Производствената функция определя социалния статус на икономическия предприемач в
определена сфера на дейност в обществото.
Така, ако той в резултат на общественото разделение на труда е придобил статус на горовладелец, задача на институциите е да го защитят като обществена ценност. На практика това
означава да се защити неговия монопол върху
правата на собственост върху горските територии. Монополът от правото на собственост
върху горските територии е обществено необходимото условие, което му осигурява фактическата власт върху тях (владение), възможност да извлича доходите (ползване) и да разменя своята собственост (отчуждаване). Като
обществено необходимо условие за капиталистическия начин на производство, самата собственост върху горските територии се конституира като правен институт. Нея институциите,
защитават чрез норми, които определя правата
задълженията и отговорностите на техния носител горовладелеца.
Горовладелецът – икономически предприемач, на всяко стъпало от общественото развитие превръща в производствена функция някое
от вътрешно присъщите на горските екосистеми свойства: дървопроизводствени, водоохранни и водорегулиращи; курортно-туристически,
полезащитни, противоерозионни, ландшафтноархитектурни, биорезерватни, дивечоразвъдни и
т.н. Достигнатото равнище на развитие на производителните сили и начина на общественото
производство са двете условия за превръщане
на някое от горните вътрешно присъщи свойства на гората в ценност, защитена от адекватни
институции.
Чрез превръщането на някое от тези вътрешно-присъщи свойства в производствена
функция, той трябва да получи икономическа
реализация на своята собственост. Когато тази
икономическата реализация се базира само на
прехвърлени права за стопанисването й от друг
субект, тази реализация е под формата на рентен доход. Гората обаче няма нищо общо с
горската рента (тарифни или друга форма такси на корен), така както активите с печалбата
за лесоползвателя, или пък покупателната сила
с дивидентите и лихвите на кредиторите. За
горовладелеца обаче, собствеността върху гората е от значение за дохода, който той ще
присвои като горска рента чрез предоставено

от него право за ползването й от арендатора –
гороползвател. Гората може да загуби значението си като източник на доход за горовладелеца, без да изгуби нито едно от вътрешно присъщите си свойства. Така например тя може да
съхрани, а дори да увеличи дървопроизводствените, водоохранните, курортно туристическите, ловно-стопанските и други свойства.
Съхраняването на нейното значение, като постоянен източник на доход в т.ч. и на рента за
горовладелеца, не зависи от запазването на
тези свойства. То зависи от институционалната
среда и институционалните норми, чрез които
са защитават правата на собственост върху
гората. Зависи от това доколко института на
собствеността е наложена като обществена
ценност и осигурена със съответните механизми за икономическа реализация. Горската рента е формата на икономическа реализация на
собствеността върху гората. В своята парична
форма тя е резултат от реални отношения
между горовладелец и гороползвател, съответстващи на определен начин на производство –
феодален, капиталистически и т.н.
Гората разглеждана като право на владение е подвластна на волята на горовладелеца,
но от тази воля тя не придобива стоков характер. Такъв тя придобива в процеса на разменните отношения между горовладелци и гороползватели и то независимо от правните институции. Институциите в по-голяма или помалка степен само защитават правата на собственост. По тази причина горовладелецът може
юридически да има фактическа власт върху
гората и върху натрупаните на нейната територия блага, без да ги притежава като капиталов
актив, които да му осигурява доход. Ако
вследствие на икономическа криза или конкуренция, собствеността на гората престане да
бъде източник на доход, горовладелецът запазва юридическото си право на собственост върху нея, но няма какво да прави с него. Като
горовладелец, той няма да има никакво горско
богатство, ако освен гората няма други агенти
за производство, за да я стопанисва и извършва
икономическа дейност. Съвсем естествено е,
че тази липса може да бъде, компенсирана чрез
предоставяне правото на стопанисване и икономическа дейност на гороползватели притежаващи нужните агенти на производство. Естествените плодове от това предоставено право ще
станат притежание на гороползвателя, а това
на което може да разчита горовладелеца са
гражданските плодове [2].
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Трябва винаги да се отчита и обективния
факт, че исторически горската собственост е
възникнала като естествено право на владеене
и като господство възникнало по пътя на капиталистическото натрупване. Двете форми и сега съществуват в горския сектор на България,
като втората се е наложила като попрогресивна. Като естествено възникнало право на владеене, индивидите ползват в готов вид
благата от природните сили на гората. Като
продукт на цивилизацията обаче, правото на
владеене се подчинява не на природни сили, а
на материализирания в резултат на човешка
трудова дейност стоков продукт. В първият
случай индивидите осъществяват правото на
владение чрез социални форми, които са общност формирана по някаква връзка – родствена, териториална, отраслова и т.н. Във вторият
случай размяната между индивидите е единственото им свързващо звено. В първият случай
размяната е между човека и природата, във
втория между хора. В първият случай е достатъчно да има само формална институционална
рамка, чийто корени са в традицията и пренасяните чрез нея от поколение на поколение
ценности. Във вторият случай трябва да има
разделение на труда, защитено от института на
собствеността и институции, точно определящи
правата на собственост. В първият случай
властта на горовладелеца спрямо несобствениците в общността (семейство, община и т.н.) се
опира на личните взаимоотношения. Във втория
случай тази власт придобива веществена форма, чийто израз са парите, като средство за
размяна. В първият случай се формира натурално и автархично производство на общността, превръщайки я в самозадоволяваща. Във
вторият случай, производството се базира на
разделението на труда в общността и съществува само благодарение на това разделение В
първият случай индивида директно потребява
горските блага и няма нужда от отчитане на
тяхната стойност. Във вторият случай разменната стойност е задължително условие за осигуряване справедливостта на размяната. В първият случай вътрешноприсъстващите свойства
на горската екосистема са обществена ценност, която осигурява естествено възникналото
право за ползване на природните блага. Във
вторият случай, горската екосистема е продукт
на икономическия предприемач, който осъществява производствена функция. Ако в резултат
на тази функция е постигнал максимално производство на дадено горско благо, с оптимален
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разход на фактори за производство и при дадено технологично равнище, той ще получи икономическа реализация на неговата собственост, чрез така наречената стойност на използване. Тази стойност отразява величината на
приноса от инвестицията за организация на съответната производствена функция (например,
дърводобивна) изразен в пари. Тази стойност и
разбира се принос от инвестицията, винаги се
свързва с продуктивността на горската екосистема. Затова стойността на използване, като
израз на продуктивността на горските екосистеми, е по своята същност икономическа реализация на авансираните в гори капитали за
целия икономически живот на инвестицията.
Стойността на използване, която съответства
на определена производствена функция, от позицията на теорията на алтернативния избор,
може да изпълни и функцията за критерии на
пропуснатите ползи. (Оpportunity cost). Необходимо и достатъчно условие за това е горската екосистема да бъде стопанисвана на границите на производствените й възможности – найдоброто алтернативно използване. Ако това е
изпълнено, стойността на използване на този
предел е търсената алтернатива за всички съперничащи си целеви производствени функции.
Към настоящият момент, в модела за организационно устройство на горската икономика на
България, дървопроизводството като производствена функция на горовладелеца, е почти без
алтернатива. Тази функция е приоритетна за
горския ни сектор в продължение на около 130
годишната му история (1878-2009). Институциите, които политическите предприемачи са
създавали през този период са насочвали процесите към стимулиране и защита интереса на
икономическите предприемачи към дървопроизводствената функция. Стойността на използване на тази “ най-добра” алтернатива е цената, която не само икономически предприемачи,
но и Българското общество заплащат, за да се
реализира дървопроизводствената функция като ценност.
В тази цена се калкулират, както стойността на потребените за производството капитали, така й текущата издръжка на стопанисващите горските територии институционализирани служби и длъжности. Разбира се, дървопроизводствената функция, като цяло през този
дълъг исторически период е била не само стимулирана, но и ограничавана за сметка на други. Така в края на 19-ти век в България тя се
явява алтернатива на пасищното използване на
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горските територии. Като по-разумна алтернатива тя последователно се конституира като
ценност, чрез стимулиращи я норми в основните институции и ограничителни норми за пасищното животновъдство в горите. Забраната
на палежите в горите, ограничаването на козевъдството, нормиране на животноводоемкостта
на горските територии и т.н. са част от този
механизъм. В началото на 20-ти век започва
нейното постепенно ограничаване, за да се
съхранят противоерозионните свойства на гората. В средата на 20-ти век значимо място се
отделя за съхраняване и увеличаване на водоохранните и водорегулиращи свойства на горските територии. През периода 1960-1990г. се
стимулират биорезерватните, ландшафтноархитектурните, дивечовъдните, полезащитните, курортно-туристическите и други вътрешноприсъщи свойства на горите. До равнище на
производствена функция достигат обаче само
дивечовъдните и така наречените странични
ползвания – добив на плодове, билки, губи,
смола и т.н. Исторически те не се развиват като алтернатива на дървопроизводствена функция, а само като странична на нея дейност. По
точно е да се каже, че не се осъзнава как да се
развият като нейна алтернатива в условията на
частно-предприемачески или на държавно –
монополистически, начин на производство.
Разбира се това е съвсем естествено. Превръщането, на което да е природно свойство на
гората в производствена функция е историческа задача. Тя не може да бъде решена преди да
са назрели условията за нейното решаване.
Българското общество, през последните 130
години от своето развитие нямаше потребност
от превръщането на всички природни свойства
на гората в производствени функции. Поради
това и налагането им като ценност осигуряващи доходи за горовладелците – икономически
предприемачи се ограничава до дивечовъдството планинското животновъдство и дървопроизводството. Сега условията за някои природни
свойства са назрели и трябва да се търсят решения за превръщането им в производствени
функции. Най- беглият анализ върху приходите
и разходите на основните горовладелци у нас
държавата и общините , показва необходимост
от институционализиране като производствени
функции на подценявани твърде дълго природни свойства на горските екосистеми.. Така
например към 2006 г. приходите на ДАГ от
всички източници са около 105 млн. лв. Приблизително 95 % от тях са за сметка на дървоп-

роизводствената функция. Стойността на използване на държавните гори от всички горскостопански организации е отрицателна величина – в порядъка на – 75 млн. лв. [2]. Очевидно е, че дървопроизводствената функция не
е на границата на производствените възможности, а значително под тази граница. Поддържането на другите природни свойства на горите
и обявяването им за ценност без институциите
да я защитят с правила и норми, осигуряващи
правото на ползване, снижава ефективността
на производството и размяната на горски блага. Недооценява се факта, че всяка ценност се
утвърждава за сметка на друга и че всяка конституционирана ценност има цена. Същевременно всяка ценност, която се конституира
чрез насилие за горовладелците икономически
предприемачи, води до пропуснати от тях ползи, които някой трябва да поеме. Когато тези
пропуснати ползи достигнат определени количествени натрупвания довеждат икономиката на
горския сектор до криза. Тя не е трудно да бъде забелязана в периода – 1997-2009г. в България под-най различни форми - финансова,
управленска, икономическа и т.н. Постоянното
й присъствие налага търсене на нови производствени функции на горските територии. Чрез
тях следва да се даде шанс на горовладелците икономически предприемачи, да получат икономическа реализация на собствеността върху
горските територии съответстващо на границите на производствените им възможности. При
тези условия може да се твърди, че горските
територии се използват ефективно. С решаването на тази задача ще се създават и условия
за постигане на ефективност на размяната
между горовладелци и гороползване. По общия
критерий на Парето това означава: разпределението на добавената стойност между двата субекта да става по относителни цени приети от
тях за справедливи. Пак според него достигането на ефективност на производството и размяната е условието за оптималност на производствените функции на горовладелеца и гороползвателя. Максимизирането на техния обществен
статус и благоденствие ще се постигне, когато
разпределението на добавената стойност от
горски ресурси повишава благоденствието на
единият от тях, без да се влошава положението
от нереализирани ползи за другия. За да стане
това всички природни свойства, за които са
назрели икономическите условия, следва по
етапи, да се институционизират, като обществена ценност. Има всички икономически пред29
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поставки, като нова институционализирана
ценност на сегашния етап да се конституират
водоохранните и водорегулиращи природни
свойства на горските територии. На практика
това означава: институциите, чрез които се дефинират правата върху горската собственост,
да признаят на всички собственици на гори капиталовия им характер, а с това и на извличане
доход по ценовата верига на водопотреблението. Налагането на водоохранната и водорегулираща производствена функция като ценният
ще има разбира се своята икономическа цена.
За онези горски територии, който ще се ползват с пълен приоритет на водоохранност и водорегулиране, тази цена ще бъде равна на пропуснатите максимални ползи от дървопроизводствената функция. Същевременно, алтернативният избор може да бъде и от комбинация
между дървопроизводствена и водоохранна и
водорегулираща функция. В този случай цената
на пропуснатите ползи ще бъдат ограничени до
размера на икономическата рационалност. Това ще бъде онази цена, която друг икономически предприемач е в състояние да заплати за
новата ценност – водоохранна и водорегулираща производствена функция на горските територии. Ако тази нова производствена функция е обособена като публична ценност, а продукта вода като публично благо, съвсем очевидно е, че цената ще трябва да бъде заплатена
чрез ресурси от публичния сектор. Когато поставим въпроса за цената очевидно нещата опират до пазар в който като ценности в обществото следва д а се институционализират :
- Горовладелецът
като икономически
предприемач с производствена функция на владените от него териториипроизводство на условно чистата вода;
- Водоползвателят и водопотребителят,
като икономически предприемачи с
производствена функция - превръщане
на условно чистата вода в потребителна стойност за крайно потребление.
Очевидно водният ресурс в икономическото отношение между двата субекта не е само
природен дар, който е монополна собственост
на държавата по конституция. Той е и продукт
създаден с участие на горските екосистеми. Те
играят ролята на вечен изравнител, който акумулира валежите и ги отдава равномерно за
ползване. Затова в тази стойност, която държавата извлича от правото и на собственост върху водите като природен ресурс, се съдържа и
стойност създадена от горовладелеца.
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След като общественото отношение между
двата носителя на права на собственост е
обективна реалност, съвсем естествено е то да
бъде легитимирано по всички правила на пазарния механизъм. В този механизъм пазарът
дефинираме съответно като: серия от социални
действия, посредством които икономическите
предприемачи влизат в разменни отношения
помежду си, за да си предоставят права на
собственост върху горски блага и услуги, от
които да извлекат сегашни и бъдещи ползи.
Социалните действия могат да бъдат типизирани в две групи: целенасочени към ефективността на производството и ефективността на
размяната. Първата група касаят реализацията
на съответната производствена функция на горовладелеца. Целта тук очевидно е да се осигури оптималната зависимост между количеството произведени горски блага и услуги от
многофункционалното стопанисване на горските територии и авансираните и потребени в
процеса на производството капитали, при дадено технологично равнище. За ефективна се
приема онази производствена функция, чрез
която производството на горски блага и услуги
се намира на границата на производствените
възможности на горските екосистеми. Ако
стойността на използване (приноса) от стопанисването на горската територия клони към
своя максимум, може да се говори за целеворационални социални действия т.е: точно поставени производствени цели и съзнание за
средствата за тяхното постигане.
Кривата на максималните производствени
възможности, ако горската територия е с дървопроизводствена и водоохранна и водорегулираща функция или комбинация от тях има вида
показан във фиг.1.
Кривата илюстрира първото условие, за да
се постигне оптимално по Парето задоволяване
интересите на горовладелеца и горопозвателя,
т.е. производствената функция осъществявана
от горовладелеца трябва да е ефективна. На
практика това означава, стойността на използване на горската територия да отразява нейното най-ценно алтернативно използване. Ако
най-ценното алтернативно използване е дървопроизводство, то границата на производствените възможности ще се намират в т. А (фиг.
1). На тази най-добра алтернатива може да се
противопостави другата - водоохранна и водорегулираща. Тя обаче трябва да осигури пропусналите ползи от дърводобивната функция.

3
на
използване
водоохрана
ССтойност
ойност на използва
не от
водоохрана и водоот
ползва
не лв./m3/ha и водоползване лв./m /ha
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280
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D
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260
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C
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329m3/ha

200
B

H

357m3/ha

170
A
0

170

F

200

230 M

260

N

280

Стойност на използване от дървопроизводство лв./m3/ha
Фиг. 1. Крива на производствените възможности на горите

Когато последната бъде заменена изключително от водоохранната и водорегулираща функция, пропуснатите ползи ще бъдат равни на
стойността на използване от най-добрата алтернатива на дърводобивната функция.
Това ще бъде в т. Е (фиг. 1). Горните алтернативи са двете крайни форми за производствени функции на горските екосистеми. Организационното устройство на горските територии на България институционализира категоризация на горите съчетаващиа многообразието
от вътрешно присъщи свойства на горите. Така
в категорията на средозащитните и дървопроизводствените гори целевата функция е дървопроизводство, а лесовъдските системи за
дървопроизводство, които са съобразени с екологията и биологията на гората, включително и

водоохранната и водорегулацията. В категорията на водоохранните гори са наложени лесовъдски системи за “ водопроизводствво”, съобразени с възможностите за регулиране стойността на използване от дървопроизводство. По
тази причина почти за всички горски територии
на България са присъщи форми на стопанисване, които са комбинация от двете крайности.
Тази комбинация на фиг.1. е илюстрирана в т.
В, С и D. За да бъде производствената функция
на горовладелеца, то той не трябва да понася
щети от пропуснатите ползи в случаите когато
не може да реализира пълната стойност на използване на горските територии с цел дървопроизводство. Загубите, които той ще претърпи
от пропуснатите ползи са илюстрирани през т.
F, М и N (фиг.1). Това е илюстрация на социа-

31

ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОЦЕЛЕВАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА ФУНКЦИЯ НА ГОРИТЕ ПО КРИТЕРИЯ НА ПАРЕТО

ликономическата парадигма, че всяка ценност,
която се институционализира чрез обществените закони става за сметка на други. Същевременно всяка ценност има цена, която някой
трябва да заплати. Цената са пропуснатите
ползи за горовладелеца е справедливо да бъде
заплатена от тези, които реално се ползват от
благата създавани от него. Очевидно е , че да
стане това горовладелеца трябва да бъде в
разменни отношения с гороползвателя. По повод на ефективността на размяната се формира втората група от социални действия на горовладелеца и гороползвателя в общуването
помежду им. Целта на това общуване е да се
достигне ниво на относителните цени на създаваните от тях блага и услуги, което да осигури

приемливо и за двете страни разпределение на
добавената стойност.
1.
2.

3.
4.
5.
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EFFICIENCY OF FORESTS' MULTI-PURPOSE PRODUCTION FUNCTION ACCORDING
TO PARETO'S CRITERIA
Ivan Iovkov, Nevena Shuleva – Alexova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The author promotes the following thesis: Only through giving a production function to multi-purpose forest
features, forest owners may achieve economic benefit from their property, which would be in conformity with its
public value. Forest territories' public value is distinguished as a natural right and that is the product of the
exchange. The author defends the position that the exploitation value from the best alternative production function
could be used to evaluate missed benefits. Reasons are given for creating a mechanism to form relative prices,
which are to reflect justly forest contribution to the country's water resource potential.

32

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2009 (22)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2009 (22)

ОБЩОЕВРОПЕЙСКИ КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНКА НА ИГЛОЛИСТНИТЕ ГОРИ В БЪЛГАРИЯ (1)
Иван Палигоров1, Елена Величкова2
Лесотехнически университет, София
2
Държавна агенция по горите, София

1

Резюме
Основната цел на настоящото проучване е да представи първата част от резултатите и изводите от оценката на устойчивото управление на иглолистните гори в България. Използвани са инструментите на възприетите общоевропейски критерии и индикатори за устойчиво управление на горите от Четвъртата Министерска
Конференция за опазване на европейските гори, Виена, 2003 г. Извършен е кратък преглед на състоянието и
тенденциите по отношение на размера на горските ресурси, тяхното биологично разнообразие и здравословно
състояние и жизненост и продуктивни функции. Получените резултати за страната са сравнени с докладваното
през 2007 г. състояние на европейските гори. Представени са по-важните изводи за устойчиво управление на
горите и на иглолистните гори на България.
Ключови думи: критерии и индикатори, устойчивото управление на горите, иглолистни гори
Key words: criteria and indicators, sustainable forest management, coniferous forests

Увод
Общоевропейските критерии и индикатори
(С&I)
за
устойчиво
горско
управление
(Sustainable Forest Management - SFM) са приети от 39 европейски страни на Третата Министерска конференция за опазване на горите в
Европа (MCPFE) в Лисабон през 1998 г. Те са
закономерно продължение на Хелзинкската
конференция по устойчиво управление на горите и сближаване на страните от Европейския
съюз към общи стандарти и ръководене на горското стопанство. Критериите са шест и се отнасят към поддържане и подобряване на: 1)
горските ресурси и техния принос към глобалния въглероден цикъл; 2) здравословното състояние и жизненост на горските екосистеми; 3)
дървопроизводствените и недървопроизводствените функции на горите; 4) биологичното
разнообразие на горските екосистеми; 5) защитните функции на горите и 6) социалноикономическите функции и условия. които се
детайлизират с помощта на 27 количествени
индикатори. Чрез набор от 101 описателни качествени индикатори се представят общите политики, институции и инструменти. На четвъртата Министерска конференция за опазване на
горите на Европа (MCPFE) във Виена през
2003 г. количествените индикатори са подобрени и разширени до 35, а качествените са
сведени до 17. Подобрените общоевропейски
индикатори за устойчиво горско управление са
приети като общ инструмент за оценяване и
представяне на устойчивото управление на го-

рите на национално и европейско ниво. Тяхната основа задача е да бъдат използвани за контрол, оценка и докладване на устойчивото управление на горите.
Настоящото проучване има за цел да направи оценка за устойчивото управление на иглолистните гори, използвайки инструментите
на възприетите общоевропейски критерии и
индикатори за устойчиво управление на горите
от 2003 г. Постигането на поставената цел наложи изпълнението на следните задачи: подбор
на критерии и показатели за оценка; събиране,
обработване, обобщаване и представяне на
данни по избраните критерии; анализ на резултатите и формулиране на изводи.
Поради ограниченият обем, а и поради желанието за краткост на изложението, това изследване представя първата част от оценката на
устойчивото управление на иглолистните гори в
България. Подбрани са 10 от общо 35-те количествени индикатори, по 4 от Общоевропейските критерии, с които се проследява състоянието и тенденциите в измененията за периода
1990–2005 г. Данните за страната обхващат
всички гори независимо от тяхната собственост, като се прави паралел, навсякъде където
това е възможно, между тенденциите за нашите
горите и горите на Европа, без участието на
Руската Федерация (РФ). Използвани са данни
за състоянието на горите в Европа (FAO, 2007;
MCPFE, 2007).
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Резултати и коментари
Критерий 1. Поддържане и увеличаване на горските ресурси и техния принос в глобалния
кръговрат на въглерода
Индикатор 1.1. Залесена горска площ
Залесената горска площ е основен индикатор за изменение на горите. Европа е единственият регион в света, в който площта на горите нараства през периода 1990–2005 г. [1].
Залесената площ на горите в Европа се увели-

чава със 7%, а залесената площ в световен
мащаб намалява с 3%.
Залесената горска площ на България се
увеличава. През 2005 г. тя е 3651 хил. ха или
с 324 хил. ха повече, спрямо 1990 г. Наблюдаваното увеличение е 10 % за петнадесетгодишен период (табл. 1.). По отношение на темповете на увеличение на горите за периода
2000–2005 г., България е на трето място в
Европа след Испания (296 хил. ха/год.) и Италия (106 хил.ха/год.) и на осмо място в света
[5].

Табл. 1. Изменение на залесена горска площ за периода 1990 – 2005 г.
Площ
Средногодишно изменение
Показатели
(1 000 хa)
(1 000 хa)
(%)
1990200019902000година/период
1990
2000
2005
2000
2005
2000
2005
Европа (без РФ)
180 370
188 823
192 604
845
756
0.5
0.4
България
3 327
3 375
3 651
5
55
0.1
1.5
в т.ч. иглолистни гори
1 192
1 115
1 124
-8
2
-0.7
0.2
дял на иглолистните гори, %
35.8
33.0
30.8
-0.3
-0.5
-0.8
-1.5

В края на 2008 г. залесената горска площ
на България е 3698 хил. ха. Тя продължава да
се увеличава, но с по-бавни темпове. Средногодишното увеличение за последните три години е 16 хил. ха и се дължи основно на широколистните гори, тъй като площта на иглолистните гори намалява с 2 хил.hа.
Площта на иглолистните гори в страната
намалява с 0,7 % средногодишно през периода 1990–2000 г., но през следващите пет години се увеличава с 0,2 %. В края на 2008 г.
залесената площ на иглолистните гори е 1119
хил. hа. Делът на иглолистните гори от общата
залесена площ на страната намалява от 1990
г. насам. Намалението през 1990-2000 г. е
средно 0,8% на година, а през периода 2000–
2005 достига до 1,5%.
За разлика от Европа, където почти 1/2 от
увеличението на залесената площ през последните 15 години се дължи на създаването на нови горски култури, в България площта на гори-

те нараства основно чрез самозалесяване на
изоставени земеделски земи с пионерни дървесни видове. Площта на новосъздаваните горски култури в страната е намаляваща величина
от 1990 г. насам (табл. 2) [3], което се обяснява с променените горски практики и приоритетното съхраняване на биологичното разнообразие. От 1990 г. насам се увеличава делът на
естественото възобновяване, особено в широколистните гори, въведена е забрана на голите
сечи, площите за реконструкция на нископродуктивни гори и подмяната им с попроизводителни иглолистни дървесни видове
непрекъснато намалява до 2007 г., когато се
закрива този стопански клас. С посочените
причини се обяснява и намаленото участие на
иглолистните дървесни видове при залесяване,
от 56% през 1990 г. до 33% през 2000 г., а
през 2005 г.- 40%.

Табл. 2. Изменение на площта на новосъздадени горски култури за периода 1990 – 2005 г.
Площ
Средногодишно изменение
Показатели
(1 000 хa)
(1 000 хa)
(%)
1990200019902000година/период
1990
2000
2005
2000
2005
2000
2005
Европа (без РФ)
8 561 10 032
10 532
147
100
1.7
1.0
България
27
6
5
-2
0
-35.0
-4.0
в т.ч. иглолистни култури
15
2
2
-1
0
-65.0
0.0
дял на иглолистните култури, %
55.6
33.3
40.0
-2.2
1.3
-6.7
3.3
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Индикатор 1.2. Запас на горите
Дървесният запас е един от основните показатели на всяка горска инвентаризация. Той е
тясно свързан с дървесната биомаса и дава
изходни данни за изчисляване на въглеродния
баланс.
Общият дървесен запас на европейските
гори е 27 млрд. m3 [4]. Подобно на залесената
горска площ, запасът на горите в Европа нараства устойчиво за целия разглеждан период
ежегодно със средно 317 хил. ха, или 1,2 –
1,3% (табл. 3.). Запасът на широколистните
гори се увеличава най-много, докато при смесените гори намалява. Запасът на горите, се
увеличава с 215 млн. m3 годишно от 1990 до
2000, следвайки увеличението на тяхната
площ. Тези темпове се определят от широколистните гори, докато тенденцията при иглолистните и смесените гори е намаляваща [4].

Увеличението на общия запас на горите в
страната е над средното за Европа. Ежегодно
запасът на дървесина нараства с 12–13 млн.
m3 за целия период от 1990 г. насам, или с
2,2–2,3 %. Това се дължи на преобладаващия
дял на младите и дозряващите гори, които имат
и най-висок годишен прираст.
Запасът на иглолистните гори в страната,
за разлика от тяхната площ, нараства за целия
период 1990–2005 общо със 100 млн. m3 или
с 7 млн. m3 годишно. Относителният прираст (в
%) за периода 2000–2005 г. намалява в сравнение с предходния период от 3,1% на 2,2%.
Независимо от положителната тенденция на
увеличаване на запаса, относителния дял на
иглолистните гори в общия запас бележи лек
спад. Този резултат е следствие на тенденцията
на намаляване площта на иглолистните гори,
разгледана по-горе.

Табл. 3. Изменение на общия запас на горите и на запаса на иглолистните гори
Запас
Средногодишно изменение
Показатели
(1 000 000 м3)
(1 000 000 м3)
(%)
1990200019902000година/период
1990
2000
2005
2000
2005
2000
2005
Европа
22 024
25 103
26 785
308
336
1.2
1.3
България
405
525
591
12
13
2.3
2.2
в т.ч. иглолистни гори
159
231
259
7
6
3.1
2.2
дял на иглолистния запас, %
39.3
44.0
43.8
0.5
0.0
1.1
-0.1

Дървесният запас на единица площ на горите в Европа бележи постоянно увеличение от
1 m3/hа годишно в продължение на целия период 1990–2005 г., което прави 14% спрямо
1990 г. (табл. 4). За периода 1990–2000 г.
горите в страната са увеличили своя запас на
хектар с 34 m3, което представлява ръст от
28%. През следващите пет години годишното
увеличение намалява до средното за Европа.
Средният запас на иглолистните гори на ха в

страната е по-висок от средния за всички гори през 1990 г. с 9%, достигайки 42% през 2005
г. Средногодишното изменение на запаса на
хектар на иглолистните гори в България е 7
m3/ха за периода 1990-2000, което е два пъти
повече от изменението за всички гори, а в периода 2000-2005 намалява до 5 m3/ха, или пет
пъти повече от средното изменение за всички
гори.

Табл. 4. Изменение на запаса на хектар за периода 1990–2005 г.
Запас на хектар
Средногодишно изменение
Показатели
(m3/хa )
(m3/ха)
(%)
1990200019902000година/период
1990 2000 2005
2000
2005
2000
2005
Европа
124
135
141
1
1
0.8
0.9
България
122
156
162
3
1
2.2
0.8
в т.ч. иглолистни гори
133
207
230
7
5
3.6
2.0
съотнощение на иглолистния запас, %
109.3 133.1 142.1
2.4
1.8
1.8
1.3

Индикатор 1.3. Възрастова структура на
горите

Разпределението на горите по класове на
възраст е показател, който дава информация за
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историята и бъдещото развитие на горите. Възрастовата структура на горите в Европа е силно повлияна от дърводобива, възобновяването и
създаването на нови гори. Тя се определя и от
видовия състав на горите, тъй като различните
дървесни видове имат различни турнуси на сеч.
Преобладаващата част от европейските гори –
87% са едновъзрастни и млади, близо 2/3 от
горите са на възраст до 60 г.
Средната възраст на горите в България се
увеличава непрекъснато през 1990 г. е 42 години, през 2000 г. е 49 години, а към 2005 г. е
51 години. Годишно увеличението за последните пет години намалява спрямо предходния период от 0,7 до 0,4. Горите до 60 г. доминират
и заемат 71% от площта на всички гори. За
периода 1990–2000 г., се установяват найдинамични промени в разпределението на
1200

площта според възрастта на горите при наймладите гори до 20 г., както и в трети клас на
възраст между 41–60 г. (Фиг. 1.). Площта на
най-младите гори през 2005 г. е с 42% помалка спрямо 1990 г. Същевременно над два
пъти (211%) е увеличението на площта на горите на възраст 41–60 г. За останалите класове на възраст над 60 г. площта се увеличава с
20–60% за 15-те години и се постига поравномерна възрастова структура.
При иглолистните гори промените в разпределението на площта при горите до 40 г. в
периода 19990–2000 г. са още по-изявени
(Фиг. 2.). Площта на горите от първи клас на
възраст (0-20 г.) намалява близо 3 пъти, а на
горите от 21–40 г. се увеличава двойно.
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Фиг. 1. Разпределение на площта на горите в България по класове на възраст 1990–2005 г.
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Фиг. 2. Разпределение на площта на иглолистните
гори по класове на възраст, 1990–2005 г.

Увеличението на площта на горите, на
горските култури и на запаса са положителни
тенденции към устойчиво управление на горските ресурси в региона. Всички индикации сочат, че България, подобно на останалите европейски страни, е постигнала устойчива нарастваща горска площ още през средата на 20 век.

горските екосистеми, като мрежата обхваща
256 постоянни пробни площи. От 2003 г. се
изпълнява и интензивен мониторинг за оценка
на въздействието на замърсения въздух върху
горите с цел определяне на критични прагове
на замърсяване, при които настъпват негативни
промени в тяхното функциониране.

Критерий 2. Здравословно състояние и жизненост на горите
Европейските гори се обследват добре
чрез широкомащабен мониторинг от 1990 г.,
като информацията се събира от над 90% от
горската площ. Въпреки това е трудно да се
сравнят данните, предвид различното интерпретиране на понятието повреда. В България от
1986 г. се събира информация за факторите,
влияещи върху здравословното състояние на

Индикатор 2.3. Обезлистване
МCPFE избира обезлистването като ключов
индикатор за здравословното състояние на горите в Европа. Състоянието на короните на горите се наблюдава и докладва систематизирано
от средата на 80-те години, когато здравословното състояние на европейските гори се превръща в проблем от особено значение. Степента
на обезлистване е показател, че дърветата намаляват своя потенциал в отговор на екологич-
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ното влияние. За периода 1990–2006 г. обезлистването на дървесните видове варира основно от 5 до 27%. За последните 10 години,
2/3 от обследваните гори нямат промяна в състоянието, при 24,6% има увеличаване на обезлистяването, а само при 9,7% има намаление.
За страната в периода1994-2005 г. найкритична е 1998 г., когато при всички дървесни
видове е регистрирана кулминация във влошаване на състоянието им. От иглолистните дървесни видове обезлистването при белия (Pinus
silvestris) и черния бор (Pinus nigra) е близо два
пъти по-голямо отколкото при обикновената
ела (Abies alba) и смърча (Picea abies). След
регистрирано подобрение в състоянието на
техните корони, данните сочат нарастване на
обезлистването при белия бор и смърча след
2001 г. , докато при елата и черния бор обезлистването намалява [7].

дължат на урагани, особено силни през 1999.
Опожарените гори в Европа представляват под
10% от площта, докладвана като засегната от
насекомни вредители, болести и други повреди
(табл. 6.).
За страната около 5% от общата площ на
горите, или близо 200 хил. ха се засягат от
вредители, болести и други повреди от биотични и абиотични фактори, в това число и от антропогенна дейност [7]. Най-големи загуби нанасят насекомните и други животински вредители и болестите с постоянно проявление, както и повредите от биотични и абиотични въздействия, причиняващи съхнене на горите, което се установява и от състоянието през 2005 г.
За иглолистните гори това са бороволистните
оси, боровата процесионка. Делът на иглолистните гори с повреди през 2005 г. е 27% от
всички повредени гори, като това съотношение
се доближава до общия дял на иглолистните
гори. Значително по-голям е техния дял при
засегнатите от ветровали и снеговали гори,
както и при опожарените гори.

Индикатор 2.4. Повреди на горите
Средно за периода 1998-2002 г., 6% от
горската площ на Европа като цяло е засегната
от повреди. Най-големите повреди в Европа се

Табл. 6. Площ на повредените гори от различни фактори, 2005 г.
биотични фактори
абиотични фактори

Европа
България
в т.ч. иглолистни гори
дял иглолистни, %

общо

болести и
насекоми

паша и
дивечови
повреди

10942
141.6
38.2
27.0

3578
129.6
32.2
24.8

*
0.1
0.0
0.0

Липсата на изходни данни за по-ранни периоди е причина за трудностите при определянето на тенденциите в здравословното състояние на горите. Въпреки това, ако средногодишно се уврежда 6% от залесената територия,
кумулативният ефект и дългосрочните последствия, включително и икономически, могат да
бъдат значителни.
Критерий 3. Повишаване на продуктивните
функции на горските ресурси (дървесни и недървесни)
Прирастът на дървесина в Европа е с нарастващ размер, независимо че добивът през
последните десет години постоянно се увеличава, така че размера на дървесина в горите на
всички страни се увеличава. В Европа 52% от

ветровали,
урагани, снеговали, др.
(1 000 хa)
7038
10.5
5.6
53.0

пожари

326
1.4
0.5
35.7

антропогенни факт.
горски
дейности

други

*
0
0.0

*
0
0.0

общата горска площ е определена основно за
дървопроизводство, срещу 31% средно за световните гори. Площта на европейските гори с
дървопроизвоствени функции намалява значително през 1990-те години, но остава сравнително стабилна през 2000-2005пг. Концепцията за ползване на горите за дървопроизводство
е по-малко приложима за Европа, отколкото в
други региони, защото европейските гори се
ползват многофункционално. Горите предлагат
освен дървесина и голямо разнообразие от
стоки и услуги. В някои европейски страни недървесните стоки и услуги носят повече приходи от продажбите на дървесина. Като цяла,
98 % от европейските гори имат планове за
дългосрочно управление или други еквиваленти.
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Индикатор 3.1. Прираст и добив
Балансът между нетния годишен прираст и
годишните добиви на дървесина цели устойчиво
производство на дървесина във времето и дава
представа както за настоящите възможности,
така и на потенциала в бъдеще. Общият нетен
годишен прираст на дървесина в Европа (без
РФ) е 798 млн. m3 [4]. Следвайки географския
градиент, нетния годишен прираст на единица
площ нараства от североизток към югозапад,
следвайки по-благоприятните климатични и
растежни условия. Европейските гори са сред
основните производители на дървесина в света.
В Европа годишно се добива 686 млн. m3, или
23 % от световния добив на обла дървесина,

при едва 5 % от световната горска площ. През
2000-2005 г. добивите на дървесина са се увеличили с около 2 % годишно за Европа като
цяло, но са все още значително под годишния
прираст.
Нетният годишен прираст на дървесина в
страната също се увеличава постоянно за периода 1990-2005 г., от 11 до 14 млн. m3/год.
Отнесено към единица площ, в края на периода
се наблюдава намаление от около 10% - от 6,0
до 5,5 m3/ха, което може да се обясни със
значителното увеличение на залесената горска
площ през 2005 г. Съотношението добив към
прираст за всички гори е малко над 40%, като
през 2000 г. поради ниските добиви съотношението пада до 28% (табл. 7.).

Табл. 7. Нетен годишен прираст и добив на дървесина общо и в иглолистните гори на България
1990
2000
2005
година
1 000 m3 (m3/ха) 1 000 m3 (m3/ха) 1 000 m3 (m3/ха)
нетен годишен прираст
11239
4.8
13563
6.0
14120
5.5
добив на дървесина
4681
2.0
3755
1.7
5768
2.3
добив / прираст, %
41.6
27.7
40.8
иглолистни гори-прираст
7340
6.2
7276
6.4
5462
4.8
иглолистни гори-добив
1147
0.9
1200
1.1
2181
1.9
добив / прираст - иглолистни, %
15.6
16.5
39.9

Прирастът на иглолистните гори в страната в началото на разглеждания период е значително по-висок от този на широколистните гори, и съответно над средния прираст от всички
гори. През 2005 г. съотношението се променя
и от 6,4 m3/ха намалява с 14 % до 4,8 m3/ха.
Намаляването на нетния годишен прираст на
иглолистните гори се обяснява с увеличаването
на тяхната средна възраст от една страна, и на
намаляването на тяхната площ.
Индикатор 3.2. Обла дървесина
Количество на продадената обла дървесина – трупи за бичене, дървесина за технологична преработка и дърва за огрев, дава директна
информация за поддържането на устойчиво
предлагане и търговия на дървесни продукти от
горския сектор. Това предлагане е пряк принос
към приходите за собствениците на гори и индикатор за част от общия принос на горите към
националните икономики.
Добивите на дървесина в страната след рязък спад в периода 2000-2002 г. бързо нарастват и за последните пет години са относително
постоянни – около 6 млн. m3 (фиг. 3.). Именно
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през 2001 г. се наблюдава значително увеличение на добива на иглолистна дървесина, в
размер близък до добитите количества широколистна дървесина. Този факт може да бъде
обяснен с усвояването на дървесината от големите горски пожари през 2000 г., засегнали
големи площи от иглолистни култури.
В България около 25% от добитата дървесина, основно дърва за огрев, не преминава
през пазарите на дървесина, а е насочена към
директно задоволяване на нуждите на населението срещу заплащане на такса на корен.
През 2005 г. стойността на продадената дървесина възлиза на 107,9 млн. € , или 30,2 €/ха
като по този показател заемаме едно от последните места сред европейските страни.
Средната продажна цена от горски склад на
иглолистната обла дървесина през 2005 г. е 68
лв./m3, което е близо 50 % от средната продажна цена на широколистната дървесина. Ценовата разлика се дължи на големия дял на
дървата за огрев от широколистна дървесина,
както и на преобладаващия дял на иглолистната
строителна дървесина, която има по-висока
стойност.

добив, хил.куб.м.
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Фиг. 3. Добив на иглолистна и на широколистна дървесина за периода 1997-2000 г.

Критерий 4. Поддържане, опазване и подходящо увеличаване на биологичното разнообразие
в горските екосистеми
Практиките по стопанисване на горите са
променени по начин, спомагащ опазването и
увеличаването на биологичното разнообразие,
особено към увеличаване на естественото възобновяване на горите и създаване на смесени,
видово разнообразни гори. Запазването на биологичното разнообразие в Европа представлява
по-различно предизвикателство в сравнение с
останалите региони. Малкият брой застрашени
или изчезващи видове се дължи основно на
факта, че европейските гори са драстично
променени от човешката дейност през последните няколко хилядолетия. Друг важен аспект
за съхраняване на биологичното разнообразие
е процентът на горските екосистеми, поставени
под защитен режим. В Европа площта на горите, попадащи в защитени територии се е увеличила със 100% за периода 1990-2005 г. Поголямо увеличение на площта е постигнато
през 90-те години, но през периода 2000-2005
г. увеличението е все още значително, около
3 % годишно. Около 10,5% от залесената
площ в Европа (без РФ) са гори в защитени територии, за света този дял е 10%.
Индикатор 4.1. Дървесен състав
Около 70% от горите в Европа са преобладаващо смесени, съставени от два или повече дървесни вида, а в останалите 30% преобладава само един дървесен вид, основно иглолистен. През последните 15 години площта на
смесените гори нараства с над 1% годишно.
За страната през 2005 г. делът на горите с
преобладаващо участие на 4-5 дървесни вида е

48,9%, чистите гори, в които доминира един
дървесен вид съставляват 41,1% от всички гори, а останалите 10% са смесени гори с участие на 2-3 дървесни вида. Иглолистните гори с
преобладаващо участие на един дървесен вид
са 52,0%, а смесените иглолистни гори с два и
повече дървесни вида са 19,5%. Смесените
иглолистни гори с участие на широколистни
дървесни видове са 28,5%.
Индикатор 4.2. Възобновяване
Близо 50% от горите на Европа се възобновяват по естествен път – естествено възобновяване, включително и подпомогнато чрез
залесяване и издънково възобновяване. Делът
на естественото възобновяване се увеличава за
сметка на намаляването на залесяванията и
саденето на гори. Иглолистните гори в Западна
и Централна Европа се възобновяват най-вече
чрез залесяване, докато смесените и преобладаващо широколистните гори – по естествен
начин.
Горите на България, по данни от 2005 г.,
се възобновяват предимно естествено –
85,5%, в т.ч. и издънково, срещу 14,5% чрез
залесяване и садене [8]. От изведените възобновителни сечи в иглолистните гори 18% са с
последващо изкуствено възобновяване, а останалите 82 % се възобновяват естествено.
Индикатор 4.3. Естественост
Процентът на естественост на горите показва интензивността и историята на човешката
намеса. Различната интензивност на ползването
се характеризира не само от поддържането на
горската площ в страната, но и от структурните промени и различните видови съобщества в
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горите. Над 85 % от европейските гори са полуестествени.
Горите, недокоснати от човека, т.н. девствени гори, имат висока консервационна стойност. Само 4% от залесената площ на Европа
(без РФ) се определя като девствени гори –
разположени главно в източната и Балтийската
част на континента, сравнено с 27% за света
като цяло. За страната площта на девствените
гори е 103 хил.ха, или 2,9% от общата горска
площ [3]. От тях 1/3 са букови гори, следвани
от клек, смърч и ела. 75% от девствените гори
се намират в защитени територии – резервати и
национални паркове. Друго определение за недостъпни за ползване гори са т.нар. затворени
басейни, чиято площ нараства от 267 хил.ха
през 1990 г. до 451 хил.ха през 1990 г., достигайки 12,4 % от площта на горите. Тези данни отреждат на страната четвърто място сред
европейските страни.
Горските плантации представляват изкуствено създадени чрез залесяване или сеене екосистеми, често с интродукция на дървесни видове, които се стопанисват интензивно. В Европа те заемат около 8% от горската площ, разположени главно в северозападна част. За България площта на плантациите нараства от 40
хил. ха през 1990 г. до 55 хил.ха през 2005 г.,
и представляват 1,4% от общата залесена горска площ.
Горите в България, с преобладаващо участие на интродуцирани дървесни видове са 173
хил.ха през 2005 г., или 4,7% от горската
площ. От тази площ 10 хил.ха , 6% са горите
залесени с дуглазка ела.
Изводи
На основата на направеното проучване
може да се направят следните по-важни изводи:
1. В България са създадени предпоставки
за постигнане на устойчиво управление
на горите. Този извод се основава на
преобладаващите през периода 19902005 г. положителни тенденции в изменението на ключовите индикатори,
включително горска площ, запас, прираст и ползване.
2. През 2005 г. делът на горите в България с преобладаващо участие на 4-5
дървесни вида е 48,9 % , чистите гори,
в които доминира един дървесен вид
съставляват 41,1 % от всички гори, а
останалите 10 % са смесени гори с
участие на 2-3 дървесни вида. Иглолис40

тните гори с преобладаващо участие на
един дървесен вид са 52,0 % , а смесените иглолистни гори с два и повече
дървесни вида са 19,5 %. Смесените
иглолистни гори с участие на широколистни дървесни видове са 28,5 %.
3. Горите на България, през 2005 г., се
възобновяват предимно естествено –
85,5 %, в т.ч. и издънково, срещу
14,5 % чрез залесяване и садене [8].
От изведените възобновителни сечи в
иглолистните гори 18 % са с последващо изкуствено възобновяване, а останалите 82 % се възобновяват естествено.
4. В устойчивото управление на иглолистните гори в страната се очертават следните по-съществени тенденции:
а) За периода 1990-2005 г. делът
на иглолистните гори от общата
залесена площ на страната намалява с 5 %, при увеличение
на залесената горска площ на
България с 10 %;
б) Запасът на иглолистните гори в
страната, за разлика от тяхната
площ, за този период нараства
със 100 млн. m3 или със 7 млн.
m3 годишно, но годишният прираст на дървесина през 2005 г.
намалява, което се обяснява с
увеличаването на тяхната средна възраст от една страна, както
и с намаляването на тяхната
площ;
в) Здравословното състояние на
иглолистните гори силно се влияе от пожари, ветровали и ледовали.
1.
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Abstract
The main purpose of this paper is to present the first part of results and conclusions about assessment of
Bulgarian coniferous sustainable forest management. The tools of Pan-European criteria and indicators for
sustainable forest management adopted in the 4-th MCPFE, Vienna, 2003, are used. The short review of state of
the art and the main tendencies in change of forest area, biodiversity, held conditions, vitality and productive
functions is made. The received results are analysed in the context of Paper for 4-th MCPFE, Vienna, 2003. The
main conclusions for sustainable Bulgarian coniferous forest management are presented.
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ТЕНДЕНЦИИ В ПРОИЗВОДСТВОТО, ИЗНОСА И ВНОСА НА ДЪРВЕСИНА И
ПРОДУКТИ ОТ ДЪРВЕСИНА В Р БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 2003 – 2008 г.
Любчо Тричков, Елена Величкова
Държавна агенция по горите, София
Резюме
Извършен е анализ на добитите, изнесените и внесени количества обла дървесина и продукти от дървесина в Р България. Анализирана е динамиката на изменение на количествата и цените, установени са тенденциите в ползването, износа и вноса на обла дървесина и продукти от дървесина в периода 2003-2008 год. на основните групи дървесни видове (иглолистни и широколистни) и на основните дървесни продукти – реализирани, изнасяни и внасяни в страната. На базата на установените тенденции и закономерности са направени някои
изводи, заключения и препоръки, свързани с устойчивото стопанисване и ползване на обла дървесина от горите в Р България.
Ключови думи: тенденции, динамика, производство, ползване, износ, внос, обла дървесина, продукти от
дървесина;
Key words: Tendencies, dynamics, timber harvesting (production), utilization, export, import, round timber,
timber products.

Увод
През анализирания шестгодишен период,
държавният горски сектор става все по-зависим
от продажбите на дървесина, за да осигури
провеждането на предвидените по Лесоустройствените проекти мероприятия, охраната и
защитата на горите и, разбира се, своята издръжка. В държавния горски сектор, горите стопанисвани и ползвани от Държавна Агенция по
горите (ДАГ) през 2006 г. са носили приходи
от продажби на дървесина в размер на 88% от
общия размер на приходите, който процент
нараства на почти 93% от общите приходи на
организацията през следващите години. Това
показва, че добитите и реализирани количества
дървесина за разглеждания период са особено
важен фактор за съществуването и успешното
функциониране на държавната горска администрация и нейните структури.
1. Необходимост и цел на разработката. Обект
на проучването
Необходимостта от разработката се определя предвид условията на финансова и икономическа криза, когато е наложително извършването на анализ на производството и реализацията, износа и вноса на дървесина и продукти
от дървесина за по-дългосрочен период, за да
може да се търси подходящия пазарен модел
на дърводобива и търговията с дървесина. Наложително е поддържането на база данни за
производството и реализацията, износа и вноса
на дървесина и продукти от дървесина, както и
периодичното изготвяне на ситуационни анали42

зи на пазара, за да може правилно да се планира производството. Базата данни и периодичните ситуационни анализи на национално и регионално ниво, биха позволили правилното краткосрочно и средносрочно прогнозиране и планиране на дърводобивния и производствения
процес и на търговията.
Целта на настоящата разработка е въз основа на анализа и установените тенденции, да
бъдат посочени и предложени съответните изводи, заключения и препоръки за подобряване
на процесите на планиране на дърводобивния и
производствения процес и на търговията от
страна на всички собственици на гори с цел
стабилизиране и увеличаване на приходите им
от продажби и осигуряване на необходимите
приходи за издръжка, изпълнение на предвидените по лесоустройствените проекти, планове и
програми мероприятия, както и за реинвестиции.
Обект на проучването са добитите и реализирани количества обла дървесина, изнесените и внесени количества дървесина и продукти от дървесина, както и измененията на техните средни цени. Голямото разнообразие на
произвежданите, изнасяни и внасяни дървесни
продукти за нуждите на анализа са групирани в
няколко групи, както следва:
- обла дървесина (необработена дървесина от различни иглолистни и широколистни дървесни видове и обли и цепени дърва за огрев);
- дървени въглища;
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-

-

-

-

фасонирани дървени материали от
различни иглолистни и широколистни
дървесни видове(ФДМ);
дървесни
плочести
материали(дървесни плоскости - ПДЧ,OSB,
ПДВ, MDF, шперплат и други слоести
материали, фурнир);
други - амбалаж, паркетни дъски, паркет и фризи, строителни конструкции,
заготовки, траверси и други, мебели от
дърво;
химична дървесна маса, хартии и картони.

2. Динамика и тенденции на количествата и
цените добита и реализирана дървесина, износа
и вноса на обла дървесина
2.1. Динамика и тенденции на количествата и цените на добитата и реализирана обла
дървесина
Анализът на данните за добитите и реализирани количества обла дървесина от Горския
фонд на Р България (фиг. 1.) показва относително стабилно производство на дървесина
през последните шест години. Най-ниско количество дървесина е било добито и реализирано
през 2003 г. – 5389 хил.m3, след което следва
стабилизиране на добитите количества-около,
но малко под 6000 хил.m3, като през 2008 г. ,
общо добитото и реализирано количество обла
дървесина вече надвишава тази цифра и достига до 6072 хил.m3.
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на икономиката на страната и по-конкретно на
бързото и засилено развитие на строителството, където все още дървесината и продуктите
от нея имат сериозен дял като строителни материали.
Измененията на средните пазарни цени на
иглолистната и широколистната обла дървесина са в посока нарастване и ценовите индекси
за периода 2003 – 2008 г. са съответно 190 за
иглолистната дървесина и 185 за широколистната дървесина (фиг. 2.). Най-големи са повишенията през 2004 и 2005 г., когато за две
години се отчита ръст на нарастване на средните цени в размер, колкото за следващите три
години. Измененията на цените на иглолистната
дървесина е по-голямо, в сравнение с тези при
широколистната дървесина, което се дължи на
засиленото търсене и недостатъчно предлагане
за задоволяване потребностите на преработвателите и строителството.
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Фиг. 2. Индекс на цените на иглолистната дървесина
през периода 2003-2008 г.
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Фиг. 1. Добив на иглолистна и широколистна и широколистна дървесина през периода 2003-2008 г.

Определено може да се каже, че стабилното производство на обла дървесина през анализирания период се дължи на възходящия ръст

2.2. Динамика и тенденции на изменение
на количествата и цените на изнесената необработена дървесина и дърва за горене
Анализът на данните показват кулминация
през 2006 г., когато изнесените количества
обла дървесина, в т.ч необработена дървесина
(дървесина за технологична преработка, трупи
и други обли материали) и дърва за огрев са
нараснали над три пъти спрямо 2003 г., от
201 хил. m3 на 619 хил. m3, последвана от лек
спад през 2007 г. и намаление от почти два
пъти през 2008 г. (фиг. 3). Сериозният спад на
износа на необработена дървесина през 2008
г. се дължи основно на факта, че в периода от
м.май 2008 г. до м. януари 2009 г. беше въведена забрана на износа на тези дървесни сортименти.
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Най-големи количества дърва за огрев са
изнесени също през 2006 г. - 111 933 m3. Найголямо количество необработена дървесина,
която представлява основно технологична и
строителна дървесина е изнесено от Р България през 2007 г. – 516 хил. m3. Във видово
отношение, през анализирания период, найголемите изнесени количества необработена
дървесина са от дъбова дървесина, основно за
технологична преработка през 2007 г. – 174
хил. m3. Прави впечатление големия ръст на
изнесената необработена тополова дървесина,
чието количество нараства около девет-десет
пъти от 2004 г. до 2006-2007 г., след което
през 2008 г. също рязко намалява, почти до
нивата от 2004-2005 г.
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2.3. Динамика и тенденции на изменение
на количествата и цените на внесената необработена дървесина и дърва за горене
Анализът на данните за внесените количества обла дървесина показват сериозен спад
през 2005-2006 г. спрямо 2003-2004 г. и почти двукратно нарастване през последните
2007-2008 г. (фиг. 5.).
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Фиг. 3. Износ на необработен дървен материал и
дърва за горене за периода 2003-2008 г.

За периода на анализ е налице трайна тенденция за нарастване на цените с индекс на
растеж 134 на изнесените количества обла
дървесина, в т.ч необработена дървесина (дървесина за технологична преработка, трупи и
други обли материали) и дърва за огрев от
всички дървесни видове (фиг. 4.). С най-висок
индекс на нарастване са цените на изнесените
дърва за горене, които при база 100 за 2003 г.
нарастват постепенно, но трайно до 179 за
2008 г. Цените на изнесената необработена
дървесина, след слаб спад през 2004 г., показват траен ръст, като индекса на нарастване е
128 за 2008 г. С висок индекс на нарастване
са и изнесените количества необработена дървесина от дъб и топола, съответно 152 и 167
за 2008 г., спрямо 2003 г.
В абсолютни стойности, цената на обезличен плътен кубически метър изнесена обла
дървесина, нараства за периода от 70 лв/ m3 за
2003-2004 г. на 99 лв/m3 за 2008 г., като ръста на цените на изнесените дърва за горене е
от 64 лв/m3 за 2003г. на 114 лв/m3, а на необработените дървени материали, от 72 лв/m3 на
96 лв/ m3.

2008

Фиг. 4. Индекси на изменение на средните цени на
изнесените количества необработен дървен материал и дърва за горене за периода 2003-2008 г.
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Фиг. 5. Внос на необработен дървен материал и
дърва за горене за периода 2003-2008 г.

Впечатляващи са сравнително високите
количества на внасяна тополова дървесина,
които за периода се изменят неравномерно от
около 45 хил. m3 до около 83 хил. m3. В голямата си част, това са тополови трупи, внасяни
от Румъния, Сърбия и Гърция за задоволяване
предимно на нуждите на предприятието „Лесопласт”, гр. Троян, където се произвежда водоустойчив тополов шперплат. Значително нарастват през последните две години и внесените количества иглолистна необработена дървесина (предимно за технологична преработка),
чиито ръст спрямо 2003 г. е около и над пет
пъти.
Впечатляват и внесените количества дървесина от групата „други широколистни”, които
от малко над 1000 m3 за 2003 г. нарастват на
71 хил. m3 за 2008 г.
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Фиг. 6. Индекси на изменение на средните цени на
внесените количества необработен дървен материал
и дърва за горене за периода 2003-2008 г.

За периода на анализ е налице тенденция
за нарастване на цените на внесените количества обла дървесина до 2006 г., с индекс на
растеж 169 в т.ч на необработена дървесина
(дървесина за технологична преработка, трупи
и други обли материали) и дърва за огрев от
всички дървесни видове (фиг. 6.). За 2008 г.
индекса на нарастване на средните цени на
внесена обла дървесина възлиза на 131. С найвисок индекс на нарастване към 2006 г. са
цените на внасяните необработени иглолистни
материали, който при база 100 за 2003 г. нараства на 247 за 2006 г. и достига 143 за
2008 г. Цените на внасяните дърва за горене,
след слабо нарастване до 2006 г., впоследствие намаляват с индекс 91 за 2008 г. Интересен е и фактът, че за периода цените на внасяните необработени букови материали се запазват относително постоянни, докато тези на дъбовите, на групата „други широколистни” и
дървата за горене намаляват.
В абсолютни стойности, цените на внасяните обли дървени материали нарастват от 74
лв/m3 за 2003 г. до 126 лв/m3 за 2006 г., след
което намаляват до 98 лв/m3. Цените на внесените дърва за горене нарастват от 60 лв/m3 за
2003 г. до 78 лв/m3, след което намаляват до
55 лв/m3.
3. Динамика и тенденции на изменение на количествата и цените на изнесените и внесени
продукти от дървесина

несените количества рязко намаляват в следващия двугодишен период, за да достигнат през
2008 г. до 10292 тона (фиг. 7.). Този факта се
дължи на влязлата в сила от 2007 г. разпоредба по Закона за опазване чистотата на атмосферния въздух, за преустановяване производството на дървени въглища по открит способ
(напр. чрез манги/жижни), в случаите когато се
замърсява атмосферния въздух. Това изискване доведе до спиране на по-голямата част от
това производство, а оттам и до намаляване на
изнасяните количества дървени въглища.
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Фиг. 7. Внос и износ на въглища през периода 20032008 г.

Вносът е символичен, като през 2004 г. и
2008 г. е надвишил 100 тона, съответно 153
тона и 174 тона.
3.2. Средни цени на внесените и изнесени
количества дървени въглища за периода 20032008 г.
Цените на изнасяните количества дървени
въглища за периода са относително постоянни,
като показват ръст с индекс на нарастване 131
едва през 2008 г. (фиг. 8). При внесените символични количества, е налице ръст на цените
от 2006 г., съответно 111 до 2008 г. – 108.
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3.1. Износ и внос на дървени въглища за
периода 2003-2008 година
Анализът на данните за извършения износ
на дървени въглища от Р България очертава
ясна тенденция за равномерно нарастване на
изнесените количества до 2006 г., съответно
от 33501 тона на 42886 тона, след което из-
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Фиг. 8. Индекс на изменение на средните цени на
изнесените и внесени въглища през периода 20032008 г.
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В абсолютни стойности, тези тенденции
при износа се изразяват в нарастване на цената
от около 385 лв/тон за 2003-2007 г. на 506
лв/тон за 2008 г. При вноса, средните цени
варират от 570 лв/тон за 2004 г. до 800 лв/тон
за 2007 г. Трябва да бъде отбелязано обаче, че
ценовите нива се влияят значително от качеството, разфасовката (опаковката), франкировката и др. на дървените въглища.
3.3. Износ и внос на фасониран дървен
материал за периода 2003-2008 година
Анализът на данните показва трайно намаление на изнесените количества фасонирани
дървени материали (ФДМ) над 2,5 пъти - от
191 943 тона за 2003г. на 74 111 тона за
2008 г. (фиг. 9). Най-сериозно е намалението
на износа на иглолистни фасонирани материали – над три пъти за анализирания период, което ясно показва, от една страна нарастналото
вътрешно потребление на тези материали,
свързано със засиленото строителство в България, особено през последните 2-3 години, а
от друга страна атрактивните цени на тези материали на вътрешния пазар, което също води
до намаляване на износа.
Сериозен спад – над 3 пъти бележат и изнесените количества букови фасонирани материали.
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Фиг. 9. Износ на фасонирани дървени материали за
периода 2003-2008 г.

За периода на анализ е налице тенденция
за нарастване на цените на изнесените фасонирани дървени материали, особено през последните две години, като за 2007 г. индекс на
растеж е 131, а за 2008 г. 146 (фиг. 10). С
най-висок индекс на нарастване са цените на
изнесените ФДМ от топола, като за 2007 г.
индекса на растеж е 181, а за 2008 г. 184. За
последните две години с добър индекс на нарастване са и цените на ФДМ от иглолистни
дървесни видове, достигащ 143 за 2008 г. и на
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дървените материали от дъб, достигащ 137 за
2008 г.
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Фиг. 10. Индекси на изменение на средните цени на
изнесените ФДМ за периода 2003-2008 г.

В абсолютни стойности, цената на тон изнесени ФДМ нараства от 342 лв/тон през 2003
г. на 501 лв/тон за 2008 г. За иглолистните
ФДМ, това нарастване е от 283 лв/тон за 2003
г. на 405 лв/тон за 2008 г., а за ФДМ от топола, съответно от 246 лв/тон на 452 лв/тон.
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Фиг. 11. Внос на фасонирани дървени материали за
периода 2003-2008 г.

Анализът на данните показват трайно увеличение на внесените количества фасонирани
дървени материали (ФДМ) около три пъти - от
10 хил. тона за 2003г. на 29 хил. тона за 2008
г. (фиг. 11). Най-сериозно увеличение на вноса, около и над три пъти се наблюдава при
внос на ФДМ от топола, иглолистни дървесни
видове и дъбови материали.
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Фиг. 12. Индекси на изменение на средните цени на
внесените ФДМ за периода 2003-2008 г.
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За периода на анализ е налице тенденция
за нарастване на цените на внесените ФДМ, с
индекс на нарастване 114 за 2008 г., спрямо
2003 г. (фиг. 12). Особено явна е тази тенденция при внасяните ФДМ от иглолистни дървесни видове, където индекса на растеж достига до
275 през 2006 г. и впоследствие намалява до
202 за 2008 г. При внасяните дъбови ФДМ,
през последните две години е налице ръст на
цените до индекс 125. При внасяните ФДМ от
топола и бук се наблюдава спад в цените.
В абсолютни стойности, цената на тон
внесени ФДМ нараства от 675 лв/тон през
2003 г. на 769 лв/тон за 2008 г. Най-ясно е
това нарастване – над два пъти при внесените
иглолистни ФДМ, съответно от 313 лв/тон за
2003 г. на 633 лв/тон за 2008 г.
3.4. Износ и внос на дървесни плочи за
периода 2003-2008 година
Анализът на изнесените количества дървесни плочести материали показва относителна
стабилност на изнасяните от Р България количества – в рамките между 250 хиляди и 300
хиляди тона (фиг. 13.). Изключение прави 2007
г., когато общия размер на изнесените количества бележи най-голям ръст и достига
350 хил. тона. Най-големият дял в изнесените
плочести дървени материали се пада на плочите от дървесни частици (ПДЧ), като и тук изнесените количества са относително постоянни и
варират от 174 хил. тона за 2008 г. до 245
хил. тона за 2007 г. (средно 201 хил. тона).
Изнасяните количества плочести дървесни
материали, в рамките на определена група
остават относително постоянни за разглеждания период, като единствено през 2007 г. се
наблюдава ръст от близо 30%.
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Фиг. 13. Износ на дървесни плочи за периода 20032008 година

дървесни плочести материали (фиг. 14). При
групата с най-големите изнесени количества
дървесни плоскости (ПДЧ и OSB), индекса на
растеж на цените е най-висок за 2007 г. – 169,
който намалява през 2008 г. до 146. Цените на
износ на останалите групи плочести дървесни
материали показват траен ръст за периода на
анализ, като индексът на нарастване при групата на плочите ПДВ и MDF се изменя от 100
за 2003 г. до 160 за 2008 г. Индексът на растеж на средните цени на износ и на групата на
шперплата и другите слоести дървесни материали, също се изменя от 100 за 2003 г. до
152 за 2008 г.
В абсолютни стойности, цената на тон изнесени ПДЧ и OSB нараства от 360 лв/тон през
2003 г. до 610 лв/тон за 2007 г. и до 525
лв/тон за 2008 г. Износните цени на плочите
ПДВ и MDF нарастват трайно и равномерно от
382 лв/тон за 2003 г. до 611 лв/тон за 2008
г.
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Фиг. 14. Индекси на изменение на средните цени на
изнесените дървесни плоскости за периода 20032008 г.

Анализът на внесените дървесни плочести
материали за периода показва ясна тенденция
на нарастване над 3,5 пъти на внесените количества, от 62396 тона за 2003 г. на 230057
тона за 2008 г. (фиг. 15). Най-големият дял
във внесените плочести дървени материали се
пада на плочите от дървесни частици (ПДЧ и
OSB), като внесените количества нарастват от
37 хил. тона за 2003 г. на 87 хил. тона за
2008 г. Подобен голям ръст на внесените количества показват и останалите групи внасяни
плочести дървесни материали, особено слоестите - внесените количества шперплат и др.
слоести нарастват от 2 хил. тона за 2003 г. и 7
хил. тона за 2004 г. на 43 хил. тона за 2008 г.

За периода на анализ е налице трайна тенденция за нарастване на цените на изнесените
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Фиг. 15. Внос на дървесни плочи за периода 20032008 година

За периода на анализ е налице тенденция
за нарастване на цените на внесените дървесни
плочести материали в групите на ПДЧ и OSB и
на ПДВ и MDF (фиг. 16). При групата на ПДЧ и
OSB, индекса на растеж на цените е 123 за
2007 г. и 2008 г. , а на групата на ПДВ и MDF,
съответно 115 и 116. При групата на шперплата и др. слоести дървесни плоскости и фурнира, е установена тенденция на намаляване на
цените на внесените материали, съответно с
индекс на нарастване 70 и 80 за 2008 г.
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Фиг. 16. Индекси на изменение на средните цени на
внесените дървесни плоскости за периода 20032008 г.

В абсолютни стойности, цената на тон
внесени ПДЧ и OSB нараства от 667 лв/тон
през 2003 г. до 821 лв/тон за 2008 г. Цените
на внесените плочи ПДВ и MDF също нарастват
равномерно, макар и слабо, от 1 033 лв/тон за
2003 г. до 1 195 лв/тон за 2008 г. Цените на
внесените материали от групата на шперплата
и другите слоести материали, намаляват от
1632 лв/тон за 2003 г. на 1 144 лв/тон за
2008 г.
3.5. Износ и внос на други продукти от
дървесина за периода 2003-2008 година
Анализът на изнесените количества от
групата „други продукти от дървесина” показва
тенденция на нарастване, от около 60 хил.
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тона до около 80 хил. тона (фиг. 17). Найголемият дял в изнесените количества от групата „други продукти от дървесина” се пада на
изнесения амбалаж, чието количество нараства
от 22 хил. тона за 2003 г. на 36 хил. тона за
2008 г. Ръст бележи и износа на мебели от 18
хил. тона за 2003 г. до 26 хил. тона за 2008 г.
Няма определени закономерности при изнасяните количества паркетни дъски и фризи и
при „другите строителни конструкции, заготовки, траверси и др.”, като изнесените от тях
количества се променят неравномерно, намалявайки слабо.
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Фиг. 17. Износ на други дървесни продукти за периода 2003-2008 г.

За периода на анализ е налице тенденция
за нарастване на цените на изнесените количества сортименти от групата „други продукти
от дървесина” (фиг. 18). Равномерно нарастват
цените на мебелите от дървесина и амбалажа,
съответно с индекс на нарастване 138 и 137. С
променлив, но висок индекс на растеж са цените на паркетните дъски и фризи – до 210.
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Фиг. 18. Индекси на изменение на средните цени на
изнесените дървесни продукти за периода 20032008 г.

В абсолютни стойности, цената на тон изнесени „мебели от дървесина” нараства от
4403 лв/тон за 2003 г. до 6083 лв/тон за 2008
г., а на амбалажа, съответно от 352 лв/тон за

Любчо Тричков, Елена Величкова

2003 г. на 482 лв/тон за 2008 г. Цените на
изнесените количества на паркетината, паркета
и фризите нараства сериозно, от 839 лв/тон за
2003 г. на 1763 лв/тон за 2008 г.
Анализът на внесените количества от групата „други продукти от дървесина” показва
тенденция на трайно нарастване, около 4 пъти,
от 23 678 тона за 2003 г. на 94 385 тона за
2007 г., след което намаляват до около 64
хил. тона за 2008 г. (фиг. 19).
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г., а на амбалажа, съответно от 862 лв/тон за
2003 г. на 1003 лв/тон за 2008 г.
3.6. Износ и внос на различни видове химична дървесна маса, хартии и картони за периода 2003-2008 година
Анализът на изнесените количества химична дървесна маса показва относителна стабилност на изнасяните от Р България количества – в рамките между 45 хил. тона за 2005 г.
до 66 хил. тона за 2008 г. (фиг. 21.). Това се
дължи на силно ограничения брой производители на тази продукция, както и сравнително ясния й пазар. Липсва ясна тенденция на изменение на изнесените количества „хартии и картони”. Най-големи количества са изнесени през
2005 г. и 2004 г., съответно 173 хил. тона и
146 хил. тона, след което износът се връща на
нивото от 2003 г.

2008

Фиг. 19. Внос на други дървесни продукти за периода 2003-2008 г.
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Най-големият дял във внесените количества от групата „други продукти от дървесина” се
пада на „мебелите от дървесина”, следван от
внесените количества „други – строителни конструкции, заготовки, траверси и др.”
За периода на анализ е налице тенденция
за нарастване на цените на внесените сортименти от групата „други продукти от дървесина” в частта им „паркетни дъски и фризи” и
„други-строителни конструкции, заготовки и
др.”, съответно с индекс на нарастване 109 и
117 (фиг. 20.). С най-голямо нарастване, но
неравномерно за периода са внесените „мебели от дърво”, с индекс на растеж 160 през
2008 г., спрямо 2003 г.
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Фиг. 21. Износ на различни видове химична дървесна маса, хартии и картони за периода 2003-2008 г.

За периода на анализ е налице трайна тенденция за нарастване на цените на изнесените
количества химична дървесна маса, хартии и
картони от 2004 г. до 2008 г. (фиг. 22.). Индексът на нарастване на внасяната химична
дървесна маса е 129, а на хартиите и картоните 143.
В абсолютни стойности, цената на тон изнесена „химична дървесна маса” нараства от
660 лв/тон през 2004 г. до 898 лв/тон за 2008
г. Износните цени на „хартиите и картоните”
нарастват от 1041 лв/тон за 2004 г. на 1646
лв/тон за 2008 г.

В абсолютни стойности, цената на тон
внесени „мебели от дървесина” нараства от
3814 лв/тон за 2003 г. до 6117 лв/тон за 2008
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ни” почти не се променят за периода на анализ,
съответно от 1958 лв/тон за 2006 г. до 2151
лв/тон за 2004 г. и 2123 лв/тон за 2008 г.
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Фиг. 22. Индекс на изменение на средните цени на
изнесените различни видове химична дървесна маса,
хартии и картони за периода 2003-2008 г.

Анализът на внесените количества „химична дървесна маса” показва относителна
стабилност на внасяните в Р България количества – в рамките между 12 хил. тона за 2008 г.
до 20 хил. тона за 2005 г. (фиг. 23). Това се
дължи на силно ограничения брой преработватели на тази продукция.
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Фиг. 23. Внос на различни видове химична дървесна
маса, хартии и картони за периода 2003-2008 г.

Налице е ясна тенденция на нарастване
при внесените количества „хартии и картони”.
Количествата нарастват от 165944 тона за
2003 г. до 309945 тона за 2008 г.За периода
на анализ е налице тенденция за нарастване на
цените на внесените количества „химична дървесна маса”, като индекса на нарастване за
2007 г. и 2008 г. е 128 (фиг. 24). Индексът на
нарастване на цените на внасяните „хартии и
картони” се изменя много слабо – до 102-103.
В абсолютни стойности, цената на тон
внесена „химична дървесна маса” нараства от
879 лв/тон през 2004 г. до 1157 лв/тон за
2008 г. Цените на внасяните „хартии и карто50
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Фиг. 24. Индекс на изменение на средните цени на
внесените различни видове химична дървесна маса,
хартии и картони въглища за периода2003-2008 г.

Изводи, заключения и препоръки
Като следствие от извършения анализ за
изследвания период са установени следните поважни тенденции и изводи, представени по определените в обекта на проучването групи:
1. Добитите и реализирани количества обла
дървесина от горския фонд на страната са
относително стабилни през последните
шест години - около 6 млн.m3, като през
2008 г., надхвърлят 6 млн.m3. Това се
дължи на възходящия ръст на икономиката
на страната, бързото и засилено развитие
на строителството и други отрасли на икономиката използващи дървесина. При постоянен размер на производството на обла
дървесина, средните продажни цени на иглолистната и на широколистната дървесина
нарастват близо два пъти за периода 20032008 г.
2. Износът на необработена обла дървесина и
дърва за огрев достига кулминация през
2006 г. до над 600 хил. m3, след което рязко намалява и през 2008 г. се връща почти
до нивата от 2004-2005 г. – 350 хил. m3.
За периода на анализ е налице трайна тенденция за нарастване на цените на изнесените количества необработена обла дървесина и дърва за огрев, средно с 34 %, като
следствие на нарастването на продажните
цени на дървесината на вътрешния пазар и
нарасналото търсене. Вносът на обла дървесина нараства двукратно през последните 2007-2008 г., което се дължи основно
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на внос на тополова дървесина и друга широколистна дървесина.
3. Износът на дървени въглища нараства стабилно до 2006 г., след което намалява четири пъти в следващия двугодишен период,
което се дължи на влязлата в сила от 2007
г. разпоредба по Закона за опазване чистотата на атмосферния въздух, за преустановяване производството на дървени въглища
по открит способ. Цените на изнасяните количества дървени въглища за периода са
относително постоянни и едва през 2008 г.
нарастват с 31%. Вносът на дървени въглища в страната през разглеждания период
е символичен.
4. Налице е трайно намаление на изнесените
количества фасонирани дървени материали(ФДМ) над 2,5 пъти. Най-сериозно е намалението на износа на иглолистни и букови фасонирани материали – над три пъти за
анализирания период. Установена е тенденция за нарастване на цените на изнесените
фасонирани дървени материали, особено
през последните две години. Анализът на
данните показват трайно увеличение на
внесените количества фасонирани дървени
материали(ФДМ) около три пъти. Установена е тенденция за нарастване на цените
на внесените ФДМ. Особено явна е тази
тенденция при внасяните ФДМ от иглолистни дървесни видове.
5. Анализът на изнесените количества дървесни плочести материали показва относителна стабилност на изнасяните количества – в
рамките между 250 хиляди и 300 хиляди
тона. Най-големият дял в изнесените плочести дървени материали се пада на плочите от дървесни частици(ПДЧ). За периода на
анализ е налице трайна тенденция за нарастване на цените на изнесените дървесни
плочести материали. При групата с найголемите изнесени количества дървесни
плоскости(ПДЧ и OSB), индексът на растеж
на цените е най-висок за 2007 г. – 169,
който намалява през 2008 г. до 146. Установена е ясна тенденция на нарастване над
3,5 пъти на внесените количества дървесни
плочести материали, от 62396 тона за
2003 г., на 230057 тона за 2008 г. Найголемият дял във внесените плочести дървени материали се пада на плочите от дървесни частици (ПДЧ и OSB). За периода на
анализ е налице тенденция за нарастване на
цените на внесените дървесни плочести ма-

териали в групите на ПДЧ и OSB и на ПДВ и
MDF.
6. Анализът на изнесените количества от групата „други продукти от дървесина” показва тенденция на нарастване, от около 60
хил. тона до около 80 хил. тона. Найголемият дял в изнесените количества от
групата „други продукти от дървесина” се
пада на изнесения амбалаж. Установена е
тенденция за нарастване на цените на изнесените количества сортименти от групата
„други продукти от дървесина”. Равномерно нарастват цените на мебелите от дървесина и амбалажа. Анализът на внесените
количества от групата „други продукти от
дървесина” показва тенденция на трайно
нарастване, около 4 пъти до 2007 г., след
което намаляват до около 64 хил. тона за
2008 г. Най-големият дял във внесените
количества от групата „други продукти от
дървесина” се пада на „мебелите от дървесина”. Налице е тенденция за нарастване на
цените на внесените сортименти от групата
„други продукти от дървесина” в частта им
„паркетни дъски и фризи” и „другистроителни конструкции, заготовки и др.”.
7. При износът на химична дървесна маса е
установена относителна стабилност на изнасяните от Р България количества – в рамките между 44 656 тона за 2005 г. до
65 932 тона за 2008 г. Липсва ясна тенденция на изменение на изнесените количества „хартии и картони”. За периода на
анализ е налице трайна тенденция за нарастване на цените на изнесените количества
химична дървесна маса, хартии и картони
от 2004 г. до 2008 г. Анализът на внесените количества „химична дървесна маса”
показва относителна стабилност на внасяните в Р България количества. Налице е ясна тенденция на нарастване при внесените
количества „хартии и картони”. Установена
е и тенденция за нарастване на цените на
внесените количества „химична дървесна
маса”.
От извършения анализ, установените тенденции и направените изводи, могат да бъдат
направени следните по-важни заключения и
препоръки:
1. През периода на анализ е налице стабилно производство и добре развит пазар на
необработена дървесина и продукти от дървесина, с преобладаващо нарастващи количества
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и цени на реализираните, изнесените и внесени
количества;
2. Ясно очертана необходимост от изработване на периодични ситуационни анализи на
производството и пазара на обла дървесина и
продукти от дървесина, което е особено наложително в условията на финансова и икономическа криза;
3. В периода от края на 2008 г. в горския
и дървопреработвателния сектор се очертават
и усещат сериозните признаци на настъпващата
криза, което налага в условията на преструктуриране на горския сектор да се отмени забраната за износ на необработена дървесина и да
се търсят нови начини на продажби, нова тарифна политика и др.
4. Абсолютно необходимо е, при създадените нови стопански субекти – ДГС и ДЛС да
се формулира нова пазарна политика за продажбите на дървесина. Необходимо е прилагането на дългосрочно договаряне на добива и
продажбите на дървесината, за да могат и държавните горски предприятия и дървопреработ-

вателните предприятия и търговците на дървесина да планират относително дългосрочно
своите дейности, инвестиции и др.
1.
2.
3.
4.
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TENDENCIES AT PRODUCTION, EXPORT AND IMPORT OF ROUND TIMBER AND
TIMBER PRODUCTS IN BULGARIA FOR THE PERIOD 2003 – 2008
Lubcho Trichkov, Elena Velichkova
State Forest Agency, Sofia, Bulgaria
Abstract
The harvested, exported and imported quantities of timber and timber products in Bulgaria are analyzed.
The changes in the quantities and prices are analyzed in their dynamics. The tendencies at production, export and
import of coniferous and non-coniferous round timber and basic timber products for the period 2003 – 2008 are
established. Stepping on the established tendencies and analyzes, relevant conclusions and assumptions are done,
as well as some recommendations for sustainable forest management and utilization of round timber in Bulgaria.
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Защитава се тезата, че изборът между държавна и недържавна форма на стопанисване на горите е крайност. Съществуват и други алтернативи, чрез които може да се постигне устойчиво развитие. Те имат за основа институционализираните права на ползване. Чрез тях се осигурява двустранен доброволен контракт между
собственици на горски имоти и ползватели. Така формулираната теза защитаваме на примера на Общинско
горско търговско дружество „Ветовска гора“ ЕООД.
Ключови думи: собственост, права на ползване, лизинг, лиценз, управление, рента
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Със Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
(ЗВСГЗГФ) започна процесът на реституция в
горското стопанство на България. От 1997 г.
до 2006 г. са възстановени 25% или 987 хил.
ha от горския фонд на страната [1]. По този
начин освен държавна възникнаха и други видове собственост – общинска, частна, манастирска, кооперативна и т.н. Въпреки това някои
лесовъди все още не желаят да възприемат
обективната действителност и смятат, че общините и частните лица не могат да бъдат добри
стопани на горските си имоти. Противно на тях
в това изследване ние издигаме следната научна теза: изборът между държавна и недържавна
форма на стопанисване на горите е крайност.
Между двете противоположности съществуват
други алтернативни форми на стопанисване,
които произтичат от правата на ползване в горите. Защитата на така формулираната научна
теза изисква да изясним същността на понятието „права на ползване“ и посочим конкретен
пример от практиката. Във връзка с последното
сме представили някои икономически и лесовъдски показатели характеризиращи дейността
на Общинско горско търговско дружество „Ветовска гора“ ЕООД.
1. Права на ползване
Правото собственост се заключава в право
на владение, ползване и разпореждане. Правомощието „владение“ дава право да се упражня1

ва фактическа власт върху вещта. Чрез владението се манифестира собствеността, то е
нейна външна форма на проява. Правомощието „ползване“ предоставя правото да се извличат доходи от полезните свойства на вещта, а
разпореждането е право на собственика да
отчуждава своето право, да го обременява с
вещни права и обезпечения [2]. В съответствие
с възприетата от нас теза в последващото изложение акцентираме на правата на ползване.
Те имат множество измерения. По-важните от
икономическа гледна точка са следните [9]:
- Изчерпателност (comprehensiveness).
Изразява възможността всички икономически ползи произтичащи от даден
актив да се получават от субекта, който притежава правата на ползване1;
- Продължителност (duration). До голяма
степен тази характеристика предопределя действията на ползвателя. Обикновено дългосрочните договори за ползване стимулират инвестиции в горските територии, иновации и извършване
на целесъобразни стопански действия;
Право на икономически ползи (Right to
economic benefits). Свързва се с възможностите за икономическа реализация на ползвания актив. В горското
стопанство правото на икономически
ползи е ограничено от нормативни

За краткост носителят на права на ползване ще бъде наричан ползвател.
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-

правила. Така например при право на
ползване на дървесина законодателството определя интензивността на сечта; изисква последващо залесяване,
опазване на подраста, генетичните ресурси, дивечовите запаси и т.н. По този начин се ограничават възможностите за по-големи печалби или правото
на икономически ползи от актива;
Прехвърляемост (transferability). Отнася се до възможността правото на ползване на определен актив да се прода-

Вид право на
ползване
Пълно право
на собственост (freehold)
Лизинг върху
дървесината
(timber leases)

Табл. 1. Видове права на ползване (по Pearse, 1990)
ПродължителИкономически
Изчерпателност
Прехвърляемост
ност
ползи

Изключителност

пълна

вечна

всички

неограничена

изключва други
ползватели

ползва не само дървесината, но и някои
други ползи свързани
с горските територии

дългосрочен

повечето ползи
от дървесината

малки ограничения

изключва други
ползватели

дългосрочен с
възможност за
подновяване

повечето ползи
от дървесината

съществуват
ограничения

изключва други
ползватели

дългосрочен с
възможност за
подновяване

повечето ползи
от дървесината

обикновено е
ограничен

изключва други
ползватели

краткосрочен

дял от ползите
от дървесината

обикновено е
ограничен

изключва други
ползватели

Съгласие за
управление на
дърводобив и управгорите (forest
ление на горите
management
agreement)
Лиценз за
дърводобив
дърводобив и управвърху малки
ление на горите
горски площи
(woodlot
licence)
Лиценз за
само дърводобив
дърводобив
(timber licence)

Описаните в табл. 1. видове права на ползване по същество са идеални форми. В действителност техните характеристики не са еднозначни. Поради тази причина за да не бъдем
упрекнати в неточност се налага да направим
някои кратки уточнения [9]:
- Пълно право на собственост (freehold).
Съгласно английското законодателство
освен дървесните ресурси изчерпателността включва и правата на ползване
върху подземните ресурси, водите,
животинския свят и т.н. За разлика от
2

де или прехвърли от неговия ползвател
на друго лице.
- Изключителност
на
ползването
(exclusiveness). Заключава се във възможността субектите, които не притежават права на ползване върху даден
актив да бъдат изключени от извличането на икономически ползи от последния.
Въз основа на изложените по-горе характеристики, в таблица 1 сме описали някои често срещани форми на права на ползване от
горите2.

-

английското, законодателството в Северна Америка ограничава изчерпателността на ползване като запазва за
правителството разпореждането с подземните богатства, водите и дивеча.
Лизинг върху дървесината (timber
leases). Тази форма на право на ползване е типична за края на 19 и началото на 20 век. В наши дни се среща все
по-рядко. Обикновено чрез подобни договори се предоставя правото на полз-

Към настоящия момент (2009 г.) основните икономически противоречия в горския сектор на България са свързани с правата на ползване на дървесината (вж. Йовков, Ив., К. Колев. 2009. Противоречия в моделите за управление на лесоползването.). Поради тази причина в това изследване ударението се поставя най-вече върху тях.
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-

-

ване от държавните гори. Лизингът е
за продължителни периоди от време. В
някои случаи неговата изчерпателност
включва извличане на доходи не само
от дървесината, но и от останалите
ресурси свързани с горските територии. Условията на лизинга до известна
степен ограничават възможностите за
прехвърляне – необходимо е неговият
притежател да получи одобрението на
правителството (за държавните гори)
или частния собственик.
Съгласие за управление на горите(forest management agreement). Често се нарича лиценз за стопанисване
(management licence) или концесия.
Отнася се за продължителен период от
време – над 20 години с опция за продължаване. Тази форма на право на
ползване е широко използвана в Канада. За нея е характерно обединяване
на публични и частни горски имоти в
обширни масиви3 с общи управленски
планове. Последното е отличителна
характеристика на условно наречения
от нас американски модел за управление на горския сектор [3]. От носителя
на лиценза се изисква не само да извършва дърводобив, но и рационално
стопанисване на горите гарантиращо
техните екологични, социални и икономически функции. Именно поради
тази причина съществуват и някои ограничения свързани с прехвърлянето
на лиценза за управление на горите на
други лица.
Лиценз за дърводобив върху малки
горски площи (wood lot licencе). Тази
форма на права на ползване няма за
цел да осигури суровина за горската
промишленост, а да подпомогне фермерите с дърва за огрев, строителни
материали и др. Обикновено правата
на ползване са дългосрочни и ограничени само до добивa на дървесина от
малки площи обществени гори. Ползването е възмездно и ползвателят се
задължава да заплаща такса на собственика на горския имот.

Лиценз за дърводобив (timber licence).
Това е краткосрочен лиценз за добив
на малки количества дървесина предимно от обществени гори. Лицензът
изисква заплащане на рента на собственика на гората и извършване на сечта по одобрен от него начин. Като допълнителни условия в лиценза за дърводобив от ползвателя може да се
изисква направата на горски път, последващо залесяване и др.
Разгледаните идеални форми на права на
ползване се срещат и в българското горско
законодателство. Те имат своите специфични
измерения, които ги отличават от съответната
им идеална форма на права на ползване и едновременно с това най-общи характеристики,
които позволяват да ги отнесем именно към
нея. Така например съгласието за управлението на горите (forest management agreement)
съответства на отношенията между държаватасобственик на горите и създадените от нея организации за тяхното стопанисване – Държавни
горски стопанства (ДГС) и Държавни ловни
стопанства (ДЛС). Същевременно на лиценза за
дърводобив (timber licence) в българското законодателство отговарят чл. 87в, ал.5, т.4 и чл.
80, ал.2, т.3 от Правилника за прилагане на
Закона за горите [7]. Чрез тях ползвателите –
ДГС и ДЛС получават от държавата-собственик
правото да прехвърлят права на ползване върху дървесината на други ползватели. Що се
отнася до лиценза за дърводобив върху малки
горски площи (wood lot licencе) можем да отбележим, че негов аналог в България е предоставянето на право на ползване по такси на корен за местно население (чл.80, ал.2, т.1 от
ППЗГ, 1998).
От изложеното до тук e очевидно, че по
отношение стопанисването на горите разграничението между държавна и недържавна собственост е неадекватно. Тези, които извършват
ползването в държавните и недържавните гори
са едни и същи фирми ползватели. Поради тази
причина от съществено значение са институционализираните права на ползване. Те определят
социалните действия на горовладелци и гороползватели.
-

3

Практиката е установила, че на настоящия етап от развитието на горското стопанство в България характеризиращо се с
извличане на доходи предимно от добива на дървесина, за да бъде стопанисването на горския имот рентабилно неговата
площ трябва да бъде минимум 3000 ha, а годишното ползване от около 10 000 m3.
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По този начин стават необходимо условие
за преодоляване на съществуващи противоречия и генериране на процес на устойчиво развитие 4.
Във връзка с така защитаваната научна теза в последващите редове сме се спрели накратко на отношението горовладелец – гороползвател на примера на община Ветово (горовладелец) и Общинско горско търговско дружество
„Ветовска гора“ ЕООД (гороползвател).
2. Права на ползване и стопански резултати на
Общинско горско търговско дружество „Ветовска гора“ ЕООД
Отношенията между община Ветово и Общинско горско търговско дружество „Ветовска
гора“ ЕООД се уреждат чрез права на ползване, които носят характеристиките на съгласие
за управление на горите (forest management
agreement). През 2006 г. подобно на държавата, която създава ДГС и ДЛС, община Ветово
учредява със 100% собствен капитал Общинско горско търговско дружество „Ветовска гора“
ЕООД. Неговите задачи не се различават от
тези на всяка рационално организирана икономическа организация, а именно: да извлича
доходи от имуществото предоставено му за

Година

Общо приходи

2006
2007
2008

470 963
664 423
889 991

управление от собствениците без да намалява
капиталова му стойност. Негова е и задачата
подобрена тази собственост да се оставя за
ползване от бъдещите поколения и да се задоволяват непрекъснато променящите се икономически интереси на собствениците на производствени фактори [4]. Доколко Общинско горско търговско дружество „Ветовска гора“ ЕООД се справя, на този етап, с тези си задължения можем да преценим от някои икономически
и лесовъдско-таксационни показатели разгледани по-долу.
От табл. 2 става ясно, че финансовия резултат на дружеството е положителна величина
и през трите години. През 2006 г. и 2007 г.
Ветовска гора ЕООД изплаща като дивидент на
Община Ветово 10% от него, а остатъка инвестира в собствени активи. През 2008 г. дивидента, които се изплаща на общината е в размер
на 42 000 лв. или 67% от нетната печалба.
Освен дивидент за вложения капитал община
Ветово получава от ползвателя и рентен доход
в размер на 580 000 лв. Той е под формата на
тарифни такси и е разпределен по години както
следва: 2006 г. – 160 000 лв.; 2007 г. – 185
000 лв.; и 2008 г. – 235 000 лв.

Табл. 2. Приходи, разходи, печалба
Счетоводна пеДанъци върху
Общо разходи
чалба
печалбата
372 664
98 299
15 739
618 558
45 865
6 099
820 387
69 604
8 555

Нетна печалба
82 759
40 019
61 430

Източник: Общинско горско търговско дружество „Ветовска гора“ ЕООД

От представено по-горе е очевидно, че
Общинско горско търговско дружество „Ветовска гора“ ООД се справя с първата задача,
която стои пред него, а именно да извлича доходи от имуществото предоставено му за управление. Интерес представлява да се прецени
съумява ли ползвателя да се справи и с другите задачи: да увеличава притежаваните активи и
да оставя управляваната от него собственост
подобрена за бъдещите поколения.
4

От таблица 3 е видно, че дружеството увеличава стойността на управляваните активи.
През 2007 г. тяхната стойност се увеличава с
18% спрямо базовата 2006 г., а през 2008 г. с
около 58%. Същевременно нараства и стойността на един дял собствен капитал5. През
2008 г. неговият темп на прираст спрямо базисната 2006 г. е 101,52% (вж. табл.4).

Устойчивото развитие е ценност, която задължава сегашното поколение да остави подобрена горската собственост за бъдещите поколения [3].
5
Собственият капитал на Общинско горско търговско дружество „Ветовска гора“се състои от 500 дяла.
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Показатели
Общо активи

Табл. 3. Темп на прираст на актива при постоянна база 2006 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
Стойност,
Темп на приСтойност,
Темп на приСтойност,
Темп на прираст, %
лв.
раст, %
лв.
раст, %
лв.
150 679
177 805
18,00
237 410
57,56

Източник: Общинско горско търговско дружество „Ветовска гора“ ЕООД

Табл. 4. Темп на прираст на един дял собствен капитал при постоянна база 2006 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
Показатели
Стойност,
Темп на приСтойност,
Темп на приСтойност,
Темп на прилв.
раст, %
лв.
раст, %
лв.
раст, %
Общо активи
197,00
256,00
29,95
397,00
101,52
Източник: Общинско горско търговско дружество „Ветовска гора“ ЕООД

Относно трета задача – подобрява ли се
стопанисваната от дружеството горска собственост все още е твърде рано да се дава категорична оценка. Период от три години е недостатъчен, за да се видят резултатите в една биологична система. Все пак данните, с които разполагаме показват, че ползването не превиша-

ва предвиденото по лесоустройствен проект, а
запасът на единица хектар и залесената площ
през 2008 г. се увеличават спрямо 2006 г.
съответно с 0,59 m3/ha и 30 ha (вж. табл. 5).
Това е показателно, че постигнатите на този
етап стопански резултати не са за сметка на
горските екосистеми.

Табл. 5. Лесовъдски и таксационни показатели на горските територии собственост на Община Ветово
Среден запас на хекОбщо залесена площ,
Средно годишно
Годишно ползване Общ среден годишен
тар, m3/ha
ha
3
3
3
по ЛУП, m
прираст, m
ползване, m
2006 г.
2008 г.
2006 г.
2008 г.
14 500

15 352

14 328

147

147,59

4450

4480

Източник: Общинско горско търговско дружество „Ветовска гора“ ЕООД

Заключение
В заключение смятаме, че не формата на
собственост, а правата на ползване са от съществено значение за устойчивото развитие на
горското стопанство. Чрез тях горовладелците
и гороползвателите следва да получат икономическа реализация на своята собственост:
община Ветово – рента и дивидент, а дружеството печалба за разпределение. Същевременно
нашите досегашни проучвания в сферата на
горското стопанство6 и примера на Общинско
горско търговско дружество „Ветовска гора“
насочват към извода, че прилагането на формата „съгласие за управление на горите (forest
management agreement)“ може да бъде успешна при следните условия: децентрализирано
вземане на решения за организация на производствения процес в горите; инвестиране в
собствени активи; натрупване на резерви за

справяне с кризисни ситуации7; инвестиране на
част от рентата в горските територии.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
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PROPERTY RIGHTS IN FOREST AS A MEANS TOWARDS SUSTAINABLE
DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE OF MUNICIPAL FOREST COMPANY
‘VETOVSKA GORA’)
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Abstract

The thesis which is defended is: the choice between state and non-state forest management is extreme.
There are other alternatives through which sustainable forest development is possible. They have as their ground
the institutionalized property rights. Through them two side willing contracts between forest owners and users is
provided. This thesis is defended on the example of Municipal Forest Company ‘Vetovska gora’.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ МОНИТОРИНГ НА ПЛАНА ЗА МНОГОФУНКЦИОНАЛНО
СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРИТЕ НА УЧЕБНО ОПИТНО ГОРСКО СТОПАНСТВО –
ПЕТРОХАН
Васил Стипцов, Марияна Маринова
Лесотехнически университет, София
Резюме
През 1999 г. за територията на Учебно опитно горско стопанство – Петрохан е разработен първия План
за многофункционално стопанисване на горите в България. През 2006-2007 г. е разработена Методика за
мониторинг и оценка (ММ&О) с 5 принципа, 16 критерия и 45 индикатора. На базата на тази Методика е направена вътрешна самооценка и вътрешен мониторинг. През 2008 г. е направен външен мониторинг. Резултатите показват, че възприетите приоритети в Плана за многофункционално стопанисване на горите са актуални
и адекватни. УОГС притежава добри възможности (човешки и материални ресурси и благоприятна обществена
среда) за прилагане на тази дългосрочна стратегия. Мониторингът е проведен по всички 5 принципи, като по
два от тях оценката е незадоволителна, а по три - добра. Авторите считат, че нормативната база не спира, но и
не създава достатъчно добри условия и гаранции за успешното прилагане на многофункционалното горско
планиране.
Ключови думи: План за многофункционално стопанисване на горите; Методика за мониторинг и оценка
(ММ&О);
Key words: Multifunctional forest plan; Methodology for Monitoring and assessment (MM&A)

Увод
Формирането на политиката за устойчиво
управление на горския сектор е един сложен,
многостранен, продължителен, наследствено
обременен и пр. процес. В демократично управляваните страни отдавна се е стигнало до
извода, че независимо от собствеността на горите, един от начините за формиране и формулиране на правилна политика е чрез включване на заинтересованите страни още в процеса на формулиране и формирането й. Общественото мнение в редица страни е особено чувствително към управлението и стопанисването
на горите и обичайна практика е в процеса на
формирането на политика да се определят различни заинтересовани и засегнати страни и да
се формират „кръгове на интереси”. Това позволява да се дефинират различни интереси,
конфликтни точки, нерешени с години въпроси,
ключови проблеми и т.н., което не позволява
процеса на взимане на управленски решения
да протича като откъснат, изолиран, независим, незначителен, страничен, секторен и пр..
Процесът трябва да бъде въведен в диалог с
ключовите заинтересовани и засегнати страни,
за да създадат реални условия за поддържане
на тази политика от всички. За съжаление в
България този процес в продължение на столетие протича изолирано, завоалирано, непрозрачно и без някакъв особен резултат. Трудно
се установява и намира връзка между действа-

щите лица и заинтересованите страни, имащи
отношение за формирането на политиката. Тези „контакти” най-често се случват при кризисни ситуации и то под натиска на силно заинтересовани страни, каквито са най-често ползвателите на горите и горските продукти или заинтересовани икономически групировки и политически формации за изграждане на инфраструктура в горите. Под техния натиск, който
често пъти е подкрепен и с политическа украса, се правят „отстъпки в името на разбирателството”, но те най-общо казано са в разрез с
природосъобразното и устойчиво стопанисване
на горите и не допринасят за подобряването на
състоянието им. Затова, за да се гарантира
„прокарването” на дадена идея, виждане или
политика, е необходима своевременна, постоянна и настойчиво провеждана и осъществявана връзка и горски политически диалог между
страните.
Такъв диалог може да се провежда чрез
Многофункционалното
горско
планиране
(МГП), чиято основна задача е да интегрира
горския сектор с всички останали сектори на
обществено-икономическия живот на всички
нива на административното управление. На
общинско ниво интересите на обществото и
заинтересованите страни се включват чрез изпълнението на Плана за многофункционално
стопанисване на горите (ПМСГ). Заложените
приоритети за стопанисването на горите, га59
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рантиращи защита на интересите на страните,
следва да се спазват, като се вземат предвид
при изработването на лесоустройствения проект, лесоустройствените планове и програми за
горите и другите планове и програми за развитие на тази територия. Важен момент от МГП е
проверката/мониторинга на заложените за изпълнение дейности, за да се оцени напредъка
или изоставането и се предприемат съответни
коригиращи действия.
В България след 1999г. бяха разработени
и приети ПМСГ и бе експериментирано МГП в
13 общини и бе разработена Областна стратегия за устойчиво развитие на горите за област
Пазарджик [21]. Натрупан е значителен опит от
експериментирането на МГП, анализираха се
приложните аспекти на концепцията за МГП,
направена бе обществена оценка, споделени
бяха (на национално и международно ниво)
добрите практики и научените уроци, разработиха се учебни помагала, учебни планове и
програми и се създаде реална среда за въвеждане на МГП. Проучен е опитът на другите
страни по МГП и е направена връзка на МГП с
нормативната база на страната и стратегическите документи за развитие на сектора [1, 2,
12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 25].
Проучен бе горско-ресурсния потенциал
на общините Тетевен, Берковица, Вършец, Генерал Тошево, Крушари, Несебър, Батак, Велинград и Гърмен, като е отчетена ролята му за
устойчивото им развитие. Направен е анализ на
многофункционалната роля на горите за устойчивото развитие на общините в икономически,
социален и екологичен аспект [5-11, 14]. След
приемането на ПМСГ и ОСУРГ важен въпрос
остана реализацията и отчитане на ефекта от
прилагането им. За тази цел бе разработена
Методика за мониторинг и оценка на ПМСГ
[19].
Цел, обект и метод на изследването
Целта на изследването е да се направи
Мониторинг и оценка на изпълнението на
ПМСГ за Учебно опитно горско стопанство
(УОГС) - Петрохан по разработената М&О [21].
Възприетата Схема на мониторинг, има за цел
да систематизира правените вътрешни само
оценки, междинни проверки и мониторинг и ги
направи полезни и приемливи, разбираеми и
достъпни за лицата, които непосредствено ще
прилагат ПМСГ. Основната задача на М&О е да
се натрупа опит и знания по провеждане на мониторинг, като това се използва с цел обучение
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на кадрите в системата по горите и студентите,
изучаващи МФСГ. Целта на проведеното проучване през 2008 г. е да се направи мониторинг на ПМСГ, като се отчетат достигнатите
резултати от вътрешните самооценки и оценка
направена през 2006/2007 г. и се анализира
състоянието и ходът на изпълнение на ПМСГ.
Обект на проучването е изпълнението на
заложените принципи и решения в приетия през
1999-2000 г. план за УОГС. Трябва да отбележим, че вътрешната самооценка и проверката
(през 2006-2007г.), както и мониторинга (2008
г.) нямат за цел и не могат да проучат в детайли и съответно да се обхванат всички въпроси,
отнасящи се до устойчивото управление на горите. Основно затруднение при провеждането
на тези дейности по МФГП и особено по провеждането на М&О на ПМСГ е липсата на адекватна нормативна база. Въпреки, че в законопроектите на ЗИДЗГ от последните 4-5 г. съществуваха текстове за включване на МФГП като
регулярна практика, в ЗИДЗГ от 2008 г. тези
предложения са отпаднали. В Парламента е
внесен нов ЗИДЗГ (2008), с който се цели да се
институционализира и приеме като регулярна
практика МГП, но за съжаление е отхвърлен за
разглеждане.
Методът на работа е чрез събиране на
информация за всички принципи, критерии и
индикатори за М&О и да се направи оценка на
изпълнението на заложените приоритети, дейности, и задачи. Първата самооценка и проверка (мониторинг) бе извършена в края на м. ХІІ.
2006 г. и завърши през пролетта на 2007 г.
Опитът, натрупан по време на тази първата серия от самооценки, оценки и анализи, улесни
подготовката, организацията и самото осъществяване на последващия мониторинг през 2008
г. Този М&О може да се нарече „пилотен” и на
базата на опита да се провеждат за други ПМСГ
в другите общини. Оценките от М&О са групирани като:- изисквания за коригиращи дейности
(ИКД), препоръки и предложения.
Резултати от изследването
Направеният М&О и разработения Мониторингов доклад са първите стъпки и първия
документ, изготвен във връзка с изпълнение на
ПМСГ. Резултатите от М&О са обсъждани и
приети от Катедрен съвет на катедра „Лесовъдство” и Факултетния съвет на ФГС в ЛТУ.
Системата за М&О включва изследването и
проверката на 5 Принципа, 16 критерия и 45
индикатора:

РЕЗУЛТАТИ ОТ МОНИТОРИНГ НА ПЛАНА ЗА МНОГОФУНКЦИОНАЛНО СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРИТЕ НА …

Резултати от проверка на Принцип 1. „Налице са фактори и условия, които допринасят
за прилагането на ПМСГ и устойчиво развитие
на горските територии в региона (законодателната и социално-икономическа среда допринасят за изпълнението на ПМСГ). При М&О трябва да се провери и гарантира, че при прилагането на ПМСГ се спазват всички нормативни
документи от национално и местно ниво. Мониторингът трябва да изясни дали законодателните промени влияят върху многофункционалното горско планиране, например дали може да
доведат до промяна в организацията на ползването на горите и това да промяна на някои
приоритети, цели и виждания в ПМСГ. Целта на
прилагането на този принцип е да се установи
дали все има разбирателство между заинтересованите страни за изпълнението на стратегическия документ и дали постигнатият консенсус
при приемането му все още е налице.
Въпреки дадената незадоволителна числена оценка, може да се приеме, че има добро
общо изпълнение Средата като цяло е по-скоро
благоприятна за прилагане на ПМСГ. Основен
неблагоприятен фактор е липсата на специална
част в ЗГ и под законовите актове за регламентиране на МГП като подход за управление на
горите на териториално-административен прин-

цип. Този факт действа неангажирано и де мотивиращо на екипа на УОГС и другите участници в процеса. Системата за актуализация и
достъп до нормативната база (СИЕЛА) вероятно
е твърде сложна за някои от служителите на
УОГС, а друга страна останалите заинтересовани страни от МГП нямат достъп до горското
законодателство и/или нямат достатъчно познания, за да разберат същността на промените.
Всичко това води до не навременна осведоменост на заинтересованите страни и може би и
това да е една от причините за загуба на интерес от тяхна страна. Преценката е, че от страна на УОГС, има готовност за своевременно и
качествено осведомяване на обществеността, и
че такава информираност не липсва, но тя не е
целенасочена. От страна на държавната горска
администрация се наблюдава не заинтересованост да провежда своевременно и периодично
осведомяване на обществеността за намеренията и действията, които се извършват или ще се
извършват на територията на ГФ. Тази незаинтересованост е следствие на водената на национално ниво политика по отношение на включването на гражданското общество в управлението на горите. Резултатите от М&О по оценка
на Принцип 1 са дадени в таблица1

Табл. 1. Оценка на изпълнение на критериите и индикаторите по Принцип 1.
No
Индекс на
Оценка по
Описание
Забележка
по
индикатора
индикатори*
ред
Критерий 1.1. При изпълнение на ПМСГ се спазват всички национални и местни законови и административни разпоредби
1
1.1.1.
Налично е и се ползва актуалното
6
Има заложени постановки за МГП, но не се призаконодателство
лагат
2
1.1.2.
Законодателната среда не подпо3
Няма регламент в законодателството за МГП
мага ПМСГ
Общо: 9
Оценка на Критерий 1.1.: Добра
Критерий 1.2. Обществено-икономическите условия в страната и региона благоприятстват изпълнението на ПМСГ
3
1.2.1.
Съществува приемственост и ан6
Провеждат се срещи по необходимост, но не са
гажираност в институциите
инициирани по повод МГП
4
1.2.2.
Съхранява се архив от периодични
6
Не са извършвани
проверки
5
1.2.3.
Регистрирани и са предложения за
3
Няма внесени предложения за промени по МГП
законодателни промени
Общо: 15
Оценка на Критерий 1.2.: Добра
Критерий 1.3. Отговорните институции и заинтересуваните страни координирано поддържат изпълнението на ПМСГ
6
1.3.1.
Налично е актуалното законода3
Не са приети изменения в ЗГ (2008) по отношетелство
ние на МГП.
7
1.3.2.
Законодателната среда не подпо6
Законодателството не възпрепятства МГП, но й
мага ПМСГ, но и не го възпрепятне го регламентира.
ства.
Общо: 9
Оценка на Критерий 1.3.: Незадоволителна
Критерий 1.4. Противоречията се оценяват според нуждите на ПМСГ, във всички отделен случай, от проверяващите, от
заинтересованите или от засегнати страни
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8

1.4.1.

Възникналите противоречия се
документират и разрешават между
страните в процеса на прилагане.

6

(продължение)
Не са налични противоречия и затова не са регистрирани.

Общо: 6
Оценка на Критерий 1.4.: Добра
Поле за не съответствие
Общо: 45
Система от 4 Критерия и 8 индикатора (24-48-80 т.)
Средата, в която се прилага ПМСГ, частично удовлетворява ПРИНЦИП 1. На лице са нормативни и социално - икономически фактори и условия, които допринасят за действието на ПМСГ, респ. за устойчиво развитие на горските територии в региона. Има предприети действия за регламентиране на многофункционалното горско планиране чрез законодателството, но
няма резултати от действията. Съществуващото законодателство не пречи за развитие на МГП, но не го и регламентира,
което води до незаинтересованост от държавната горска администрация и обществеността.

Обща оценка: Неблагоприятна
* Оценка по индикатори: Незадоволителна (3), Добра(6), Много Добра (9)

Резултати от проверка на Принцип 2 „Задачите и целите поставени с ПМСГ са актуални
и изпълнението им допринася за устойчиво управление на горите в региона”. Целта на въвеждането на този принцип е да се установи
дали заложените в ПМСГ/ОСУРГ цели и задачи
са все още актуални и дали с изпълнението им
се допринася за устойчивото управление на
горите. Възможно е след 10–15 години, от
приемането на стратегическия документ за развитие на гората в региона, да са настъпили
промени и тези (възприети в началото) цели да
не са „приемливи” вече за някои от заинтересованите страни. Част от целите може да са
изпълнени и да се налага тяхното актуализиране или доразвиване съобразно с настъпилите
промени в средата, в която съществува и се
изпълнява документът. Планирането на териториален принцип налага да се провери какво е
изпълнението на дейностите, заложени в ПМСГ,
които могат и следва да се изпълнят с възможностите на общинския бюджет, инвестиционни

проекти, спонсорство или от други организации
в общината или областта – пътно строителство,
инфраструктура, противопожарни мероприятия, защитни мероприятия, водоснабдяване и
канализация, електропреносна мрежа, разселване на дивеч, както и чрез изпълнението на ЛП
и др.
Общата числена оценка по Принцип-2 е
добра, като може да се счита, че планът е все
още актуален и целесъобразен и допринася за
развитието на региона. Отчита се също, че макар и не добре документирана, е налице съгласуваност между основните заинтересувани
страни при изпълнение на повечето елементи
на плана. Осигурено е съответствие на установените с ПМСГ приоритети, цели и задачи за
развитие на горите с действащи за същата територия стратегически документи, които са били приети и известни към момента на изготвяне
на плана. Данни за изпълнението на Принцип 2
са дадени в табл. 2.

Табл. 2. Оценка на изпълнение на критериите по Принцип 2.
No
по
ред

Индекс на
индикатора

1

2.1.1.

Описание

Оценка по
индикатори*

Забележка

Критерий 2.1. Планираните цели и задачи на ПМСГ продължават да са актуални
Идентифицирани са частични допълнения и
9
Допълненията и актуализациите са
промени в планираните цели и задачи
направени по време на разработването на ЛП

Общо: 9
Оценка на Критерий 2.1.: Много добра
Критерий 2.2. Отговорните служби, чрез техните представители в процеса на МФГП осигуряват постоянно съответствие
между задачите на ПМСГ и дейностите по други стратегически и планови разработки действащи за същия регион.
2
2.2.1.
Документирани са предложения за промени
9
Не са направени предложения за
спрямо установените с ЛУП параметри на
изменение на параметрите на ЛП
стопанисването.
3
2.2.2.
Предвидените с ЛУП мероприятия по добива
9
Неприложимо, Не са поставени тана дървесина имат устойчив характер.
кива параметри и задачи в ПМСГ
4
2.2.3.
Осигурени са мероприятия за природосъоб9
Ползването на НДГР е ограничено и
разно ползуване на недървесни ресурси, фуне регламентирано.
кции и услуги от горите, в съответствие с
ПМСГ
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(продължение)
5

2.2.4.

6

2.2.5.

7

2.2.6.

8

2.2.7.

9

2.2.8.

10

2.2.9.

11

2.2.10.

12

2.2.11.

Чрез ПМСГ е осигурено устойчиво стопанисване, гарантиращо задоволяване на постоянните нужди на местното население от недървесни горски продукти
Осигурени са условия за развъждане и защита
на дивеча съобразно предвижданията на
ПМСГ
Документирани са предложения за изменения
и допълнения към ЛУП и/или местни и регионални оперативни планове и програми.
Инфраструктурата в горите съответства на
нуждите на местното население
Налице са документирани свидетелства за
положителна оценка на заетостта в сектора.
ГИС е актуално поддържана и допълвана и се
използва за нуждите на управлението.
Документирани са предложения или препоръки за подобряващи превантивни и/или коригиращи действия по отношение на ПМСГ
Осигурено е устойчиво стопанисване, поемане на отговорност за управлението на гората
от всички собственици и заинтересувани лица.

9

Нуждите на МН от недървесни горски ресурси се задоволяват

6

Не се оценява ефективността от
провежданите мероприятия

6

Неприложимо, може да се приеме
че има добро съответствие доколкото въпроси в тази област не са повдигани.
Не е постъпила информация за заетостта в сектора.
Няма отправени предложения.

6
6
3
3

6

ГИС не се актуализира и актуалната
база данни остарява
Не са документирани препоръки за
К и П действия
Горите се стопанисват природосъобразно и според изискванията на
нормативните документи за горите.

Общо: 60
Оценка на Критерий 2.2.: Добра
Поле за не съответствие
Общо: 72
Система от 2 Критерия и 12 индикатора (36-72-120т.)
Изпълнението на плана е целесъобразно и удовлетворява изискванията на ПРИНЦИП - 2 : ЗАДАЧИТЕ И ЦЕЛИТЕ ПОСТАВЕНИ С ПМСГ СА АКТУАЛНИ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ ДОПРИНАСЯ ЗА УСТОЙЧИВОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ В РЕГИОНА
Обща оценка: Благоприятна
* Оценка по индикатори: Незадоволителна (3), Добра(6), Много Добра (9)

Резултати от проверка на Принцип 3.
„Приоритетите и стратегическите цели на
ПМСГ са актуални и се изпълняват синхронно с
действащите стратегии и програми на регионално и национално ниво”.
Целта на въвеждането на този принцип е
да се докаже, че определените в началото при
планирането стратегически ориентирани цели и
възприетите решения са все още валидни, водят и ще продължават да водят до устойчиво
управление и стопанисване на горските територии на общината или областта. Това означава, че заинтересованите страни се интересуват
от тези цели и при планирането на своите дейности се съобразяват с тях. Освен това с постигнатия консенсус за стопанисването и управлението на горите на дадената територия се
дава възможност за инвестиции и реализация
на други стратегически проекти от външни инвеститори. С реализацията на тези проекти ще
се подобри средата за действие и изпълнение
на ПМСГ/ОСУРГ, което ще доведе до повишаване на качеството на живот за населението.
Като цяло може да се направи заключението че този принцип е добре спазен. При оценката и мониторинга се взема предвид, че част

от основните документи за стратегическо планиране на местно, регионално и национално
ниво са били в процес на разработване по време на подготовката на ПМСГ. Стартирането на
разработването на ПМСГ през 1999-2000 г.
дори изпреварва разработването на редица
стратегически документи за развитието на района. Тези документи стават задължително
изискване за областните, общинските и местни
администрации едва след приемане на Закона
за регионалното развитие (2004). Потвърждава
се, че ПМСГ няма противоречия с тези стратегически планове за развитие на района, поради
факта, че е разработван на партисипативния
подход с участието на широко представяне на
обществеността и заинтересованите страни.
Препоръчва се (обща препоръка 7*) „ВГ да се
запознае с по-подробно с останалите стратегически документи за развитие на района като
Областната стратегия за развитие и Общинския
план и Общинска програма за развитие”с цел
актуализиране на ПМСГ. Това ще даде още една възможност да се използват бюджетни средства за изпълнение на дейности залегнали в
ПМСГ. При решаването на задачи от регионално и местно ниво със средства на донори, ин63
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вестиции или други финансови източници горските стопанства в т.ч. и УОГС могат да бъдат
партньор и да използват и направляват средства за развитието на сектора.
Проверяващите и извършващите М&О установиха, че няма новоприети и отпаднали
приоритети. Посочените в ПМСГ приоритети са
актуални към момента на проверка и мониторинга и няма необходимост от тяхната промяна. По време на проверката през 2006-2007 г.
проверяващите установяват, че съответстващите на приоритетите стратегически и оперативни
цели, решения и други конкретни препоръки са
актуални. Реализирането на всички е започнало
и изпълнението им има добри и много добри
показатели. При провеждането на Мониторинга
през 2008 г. обаче се установява забавяне на
темповете на изпълнение, наличие на пасивност от страна на УОГС и дори инертност за
предприемане на мерки за изпълнение на
ПМСГ.
Въпреки това оценката на изпълнението на
Приоритет 1. „Моделно, устойчиво и многофункционално стопанисване и ползване в горите” показва, че е осигурено е устойчиво и многофункционално стопанисване на горите, което
демонстрира съвременните и класическите
подходи в Европейското и Българското лесовъдство и гарантира трайно задоволяване нуждите на обществото.
Много добре е и изпълнението на Приоритет 2. „Управление на вододайни зони, водите и
водоизточниците”, като се установява, че във
вододайните зони горските насаждения се поддържат с постоянно покритие и в добра стабилност. Реализацията на тези приоритети се извършва с изпълнение на мероприятията по
ЛУП, което се свежда до избор на комбинация
от възобновителни и отгледни сечи за осигуряване на устойчиво и природосъобразно ползване на горите в региона.
Изпълнението на Приоритет 3. „Екология и
опазване на природата”, показва също, че се
гарантира опазването на биологичното разнообразие в горите и горските територии, чрез
създаване на зони за защита, опазване на видове и хабитати и въвеждане на природосъобразни системи за ползване. Част от тези зони вече
съществуват под формата на защитени територии. Предстои изграждането на мрежата НАТУРА 2000 и определяне при необходимост на
защитени зони по закона за Биологичното разнообразие. Една от целите е да се запази площта на резерватите и зоните за защита от Проек64

та за Девствените гори в България. Изграждането на европейската мрежа НАТУРА 2000 и
опазване на крайречните гори са други важни
елемент на този приоритет. Твърде важно за
изпълнението на ПМСГ е изпълнението на
Изпълнение на Приоритет 4. „Образование
и наука” се изпълнява най-добре, имайки предвид факта, че горите са учебно - опитни. Анализът при провеждане на мониторинга показва,
че всички дейности касаещи горите, се изпълняват с идеята за тяхното съответствие с научните постижения и представянето на горите
като образцово управлявани, моделни гори
пред учащи и специалисти. Създадени са опитни обекти за демонстриране на постиженията
на горскостопанската наука. Перманентно се
създават и поддържат опитните обекти. Оценката е много добра, но не може да се премълчи факта, че доста от създадените обекти не се
поддържат или са изоставени от създателите
им, което не е по вина на УОГС..
Препоръката е ВГ да се постарае да запази скоростта и качеството на изпълнение,
както и да се търсят, мотивират и привличат
нови заинтересовани страни и участници в този
процес. Съвсем естествено е това да не се получава или да се забавя, след като многофункционалното горско планиране не е нормативно
уредено със Закона за горите.
Резултати от проверка на Принцип 4.
„Прилагането на ПМСГ има устойчив и многостранен ефект”.
Прилагането на Принцип – 4 изисква изпълнението на дейностите на плана да имат
устойчив и многостранен ефект. Целта е да се
установи дали в процеса на действие на
ПМСГ/ОСУРГ за постигане на целите им са
възникнали или ще възникнат други дейности,
които се изпълняват от други организации и
ведомства, но имат пряк и положителен ефект
върху развитието на горите. Изпълнението на
специалните обекти е довело или се очаква да
доведе до нови всестранни ползи, например
увеличаване на туристите, увеличаване на посещението на тези обекти от учащи се с образователно-възпитателна цел. Повишаването на
екологичната, историческата, етнологичната и
друга култура на населението и посещаващите
обектите по МГП ще допринесе за съхраняване
и опазване на горите и културно-историческото
наследство. Това от друга страна е многостранният ефект на МГП.
Общата оценка на изпълнението е добра.
Изпълнени са ангажименти по предвидените с
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ПМСГ специални обекти. Дейностите по тяхното управление се изпълняват съгласно предвижданията приети с ПМСГ. Определени са панорамни пунктове и туристически маршрути.
Една част от тях се реализират от други организации. Изградени са учебни обекти и са определени гори с висока пожароопасност. Реализирани (вкл. стартирали) са 8 от общо 16
обекта, някои от които включват групи обекти
(например маршрути в даден район). Разработват се и постоянно се използват познавателни
обекти за обучение и квалификация. Поддържа
се актуализиран списък със „специални обекти”. Списъкът е актуализиран през 2006 г. с
разработването на Лесоустройствения проект
на УОГС. Не са налични документирани свидетелства за направени и приети нови предложения за промени, или включване на нови специални обекти в ПМСГ, тъй като периодът е кратък и не е възникнала такава нужда. В процеса
на работа върху новия формат на плана е обсъдено включването на няколко туристически
маршрута и обекти, които поради пропуск не
са вписани в Плана през 2004 г. В плана не са
описвани проекти, което може да се отчете като слаба страна. Изпълнението на приоритетите и целите е необходимо да става с разработване и изпълнение на оперативни програми, но
за съжаление такива не са разработвани. Изработения ПМСГ не включва оперативен план и
поради тази причина не са налични документирани предложения за разширяване обхвата
и/или включването на нови програми и проекти
към оперативния план. Оперативното планиране в ПМСГ възникна като идея в процеса на
разработване на ПМСГ за другите общини в
България и ПМСГ за УОГС е без част „Оперативно планиране”. При следващите преработки
на плана е наложително да се разработи оперативно планиране. Не са документирани отзиви
за действия на отговорните организации и
служби за поддържане на обектите и по изпълнение на специализирани проекти, планове и
програми. Общата оценка на дейността на отговорните служби e добра с горните препоръки.
Резултати от проверка на Принцип 5. „Изпълнението на предвидените с ПМСГ дейности
е осигурено информационно, технически, технологично и ресурсно”. Задачата е да се провери и докаже, че предвидените активности са
подплатени с ресурси (човешки, финансови,
технологично и информационно). При мониторинга трябва да се потвърди, че при изпълне-

нието на проектите е осигурена прозрачност
при избора на изпълнителите, а изпълнението е
под периодичен контрол на обществеността,
заинтересованите лица и отговорни служби и
ведомства. Изпълнението на проектите и активностите от ПМСГ води до положителен обществен резонанс. Това се дължи на високата
степен на информираност на населението за
провеждането на дейностите в горите и на отчитането на изпълнението на тези дейности от
различните ведомства.
Оценката на изпълнението на критерий 5
незадоволителна. При М&О се констатира, че
не са налични документирани свидетелства за
избора на квалифицирани изпълнители, като
повечето от дейностите в УОГС се изпълняват
от бригадите на стопанството. Възлага се изпълнение на извеждане на отгледни сечи и други незначителни дейности. Може да се каже, че
изпълнението на дейностите в УОГС се изпълняват професионално и на високо техническо и
технологично ниво от опитен и добре обучен
персонал. Не бе установена във водещите институции публична и достъпна информация за
изпълнението на ПМСГ.. Не е воден архив на
статиите и публичните изяви, поради което няма изразен и активен обществен отзвук за прилагането на Плана. Очакването е, че той ще
бъде положителен, но не са налични факти
подкрепящи тази теза. Професионалните среди
и ведомства са запознати и подкрепят резултатите от реализираните с ПМСГ дейности, за
което има свидетелства за проведени обучение
на служители на ДАГ, студенти, преподаватели
и пр. За съжаление те не бяха налични при
М&О. Следва да се отразяват публикациите в
местния печат, излъчвания в местния ефир,
проведените обществени събирания, срещи с
населението, форуми, както и издадени информационни материали, които в последните
1-2 г. са силно занижени. В отговорните организации и ведомства, включително органите на
местната власт не е налице актуална информация относно основните параметри на стопанисване и опазване на горите. Основно се използва
агрегирана информация за стопанисването на
горите от ЛП. Като цяло няма практика, не само в УОГС, а и в цялата страна, да се изнася
информация на обществени места за състоянието на горите, стопанисването и управлението
им. Такава практика съществува в страните от
ЕС, поради което и оценката по този показател
и -Незадоволителна.
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При стопанисването на горите са осигурени мероприятия за защита на гората от биотични и абиотични повреди и болести. Поради доброто състояние на горите и почвеноклиматичните особености на региона не се налага воденето на особени защитни мероприятия
и дейности. Основна дейност са провеждането
на санитарните сечи, когато това е наложително. Чувствително се наблюдава намаляване на
нарушенията в горите по брой и нанесени щети. Районът може да се определи като слабо
рисков в това отношение, поради факта че е
въведена дисциплина на ползването и охраната
на горите, които са учебно-опитни. По време
на само оценката не е представена информация, но по време на мониторинга бяха дискутирани и анализирани дейностите и действията в
тази насока. Щетите върху горите и горския
фонд от бракониерство са незначителни и дори
символични.
При стопанисването на горите са осигурени мероприятия за защита на гората от пожари.
Не е предоставена информация от само оценката. По време на мониторинга се анализира
тази дейност и се установи, че не се провеждат
противопожарни прегради, а се поддържат и
създават нови противопожарни ивици. Налице
са депа и информационни табели. Провеждат
се мероприятията и дейностите, съгласно изискванията на РС ПАБ.
Изводи и препоръки
Въз основа на проверената документация
и посещението на терен, проверяващият екип
стигна до заключение, че УОГС Петрохан е в
състояние да реализира изготвения план и не е
необходимо да бъдат формулирани насоки за
коригиращи действия. Въпреки това оценката е,
че трябва да се използва новият формат на
плана и при следващи преработки да се нанесат препоръчаните корекции. Процесът на многофункционално горско планиране, протичащ
при липса на адекватна законова база и нормативна уредба, е добре възприет от заинтересованите страни и най-важното – от общинските
власти, общинския съвет и местния парламент.
Неблагоприятната оценка по принципи 1 и 5
показва известни слабости и пасивност в областите с осигуряване на надеждна местна
среда и най –вече на ресурсното обезпечаване
за изпълнение на дейностите залегнали в
ПМСГ. Екипът по оценката и мониторинга установи, че по трите основни приоритета на
ПМСГ са стартирани повечето дейности и от
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УОГС и ВГ са убедени, че изпълнението на плана ще стане в предвидения график. Планът е
свързан и съобразен с други планове на национално и регионално ниво, доколкото това е било възможно. И в тази област има нужда от
подобрение и синхронизиране с другите стратегически документи за развитие, като
НСУРГСБ, ОСУРГ, Общинския план и Програма
за
развитие,
Програми
за
културноисторическото наследство, туризма и пр..
Предвид пионерния характер на този план,
екипът проверяващи и групата по мониторинг
няма основания и изисквания за искания за коригиращи дейности по незадоволителното изпълнение на Принципите 1 и 5. Трябва да се
отбележи, че и по двата принципа незадоволителното изпълнение не е по причина на УОГС, а
на неадекватната нормативна уредба. Липсата
на законова база за провеждането на МГП води
до не мотивираност на заинтересованите страни и до известна въздържаност и пасивност от
страна на държавната горска администрация.
На базата на проведената само оценка,
оценка и мониторинг от страна на Ръководството на УОГС, проверяващ екип и групата по
мониторинг бяха набелязани 11 бр. препоръки
и 5 бр. предложения. Целта на тези препоръки
и предложения е да се насочи вниманието на
Ръководството на УОГС и Водещата група към
допусканите слабости и се предприемат мерки
за подобряване.
УОГС има собствени инструменти за въздействие и ресурсна обезпеченост, за да може
да използва кадровия потенциал, да прилага
творчески подход при лесовъдските практики и
да се грижи по-активно за гората на практика.
Не е установена негативна нагласа в местната
общественост по отношение на ползването и
дейностите на УОГС, защото стопанството притежава добри възможности (човешки и материални ресурси и благоприятна обществена среда) за прилагане на тази дългосрочна стратегия. Много от представителите на местните
общности виждат, като ценност за тях, възможностите предоставени им от процеса на МГП.
Те смятат Плана за инструмент за осъществяване на собствените цели и идеи. Това прави
ПМСГ подкрепян и разбираем за обществеността. От друга страна законодателната рамка
не предоставя достатъчно добри условия за и
ресурсно обезпечаване за поддържане на тази
среда и прилагане на плана.
Възприетите приоритети са устойчиви и
представят интересите на местните общности.

РЕЗУЛТАТИ ОТ МОНИТОРИНГ НА ПЛАНА ЗА МНОГОФУНКЦИОНАЛНО СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРИТЕ НА …

Екипът отчита, че работата по повечето от
проблемите е в ход и въз основа на това са
дадени препоръки за по-нататъшно развитие в
тези области. Извън териториалните са граници
УОГС успешно установява сътрудничество с
различни местни партниращи организации (ведомства, училища, НПО). Необходими са обаче
сериозни усилия по отношение на комуникацията с обществеността, документирането и архивирането на всички елементи и стъпки съпровождащи изпълнението и подобряването на
плана, както и поставянето на по-високи и конкретни дългосрочни цели. Това като цяло би
довело до по-висок стандарт и прозрачност в
работата на УОГС и съответстващо обществено
признание и подкрепа Изпълнени са основните
цели на МФГП, като са определени стратегически дългосрочни цели за развитието на гората, дефинирани са конфликтните точки и се
предприемат сериозни стъпки за премахване на
проблемите, където те съществуват. Важно е
заключението, че УОГС работи добре и в координация с регионалното планиране на другите
сектори, но се изисква подобряване на дейността в това направление. Създаден е траен
интерес в местното население за защита на
гората от незаконни сечи, бракониерство,
умишлени пожари с цел устойчиво, природосъобразно и многофункционално стопанисване на
горите. Тези констатации показват, че е даден
приоритет на функциите на горите за найрационалното им използване в интерес на обществото. Наложително е обаче да се предприемат действия чрез МГП в процеса на обществено обсъждане, одобрение и изпълнение на
дейностите да се получава по голяма гласност.
В заключение може да се каже, че екипът
оценява, че ПМСГ Берковица (в частта за УОГС
- Петрохан) се изпълнява добре и препоръчва
на членовете на ВГ да продължи прилагането
на плана, като се съобрази с направените препоръки. УОГС има административен капацитет
за повишаване на ефективността на многофункционалното горско планиране. За целта е необходимо да се предприемат законодателни
мерки за легализиране и внедряване на МГП в
горскостопанската практика. Това от своя
страна ще доведе до разбирателство по отношение на стопанисването на горите между
всички заинтересовани страни. За да бъде успешната инициатива за въвеждане на МГП като
регулярна практика е необходимо да се инкорпорира държавното законодателство, третиращо регионалното развитие и използването, не

само на ГФ и горите, а на цялата територия на
страната и планирането на дейности върху тях.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

Използвана литература:
Kostov, G., I., Paligorov, V.,Stiptzov S., Tododrov
(2005)- Applied aspects of multifunctional forest
management concept-lessons learnt in Bulgaria.
Report presented on the 1-st conference of EFIBarcelona, Spain. . В: Управление и устойчиво
развитие. бр. 1-2, 468-477.
Kostov, G., V. Stiptzov (2006) Multifunctional
Forest Management – Public Assessment on
Sustainability of Forestry in Bulgaria. Scientific
Seminar of EFI– “The Role of Forestry in
Integrated Environmental Assessment”. Nether
land, 15. 09. 2006.
Stiptzov, V., Ch., Durr (2005) Multifunctional
regional forestry paining-good practices and
lessons learnt in Bulgaria. Swiss Forestry Journal,
№ 1, 22-32.
Богданов, Б., Стипцов, В., (2005) Многофункционалното горско планиране-необходимост от нови нормативни решения. В: Управление и устойчиво развитие. бр. 1-2, 123-130.
Богданов, К., В. Стипцов (2007) Многофункционална роля на горите за устойчивото развитие на
общините Берковица и Вършец. Издателство
„РУТА-ХБ” ISBN 978-954-91858-9-8. София,
180.
Богданов, К., В. Стипцов (2007) Устойчиво социално-икономическо развитие на община Гърмен на база гори и горски ресурси. София. 143.
Богданов, К., В., Стипцов (2005) Горскоресурсен потенциал и неговата роля за устойчивото развитие на Берковско-Вършечкия район. В:
Управление и устойчиво развитие. бр. 1-2, 117123.
Богданов, К., В., Стипцов (2005)-Горите и устойчивото развитие на община Тетевен. София,
196.
Богданов, К., В., Стипцов (2006)- Икономически,
екологически и социални аспекти на горскоресурсния потенциал на община Батак. София.
208.
Богданов, К., В., Стипцов (2007) Екологичен и
социален приоритет на горските територии за
устойчиво развитие на Община Несебър.София.
176.
Богданов,
К.,
Стипцов,
В.,
(2006)Многофункционалното използване на горите като необходима предпоставка за устойчивото
развитие на община Тетевен. В: „Управление и
устойчиво развитие”, бр. 1-2; 152-159.
Костов, Г., И. Палигоров, . Стипцов, И. Мяшков
(2005)- Многофункционално горско планиране.
София..208. (ISBN 954-332- 009-8).
Палигоров, И., В. Стипцов (2007) – Областна
стратегия за устойчиво развитие на горите на
територията на област Пазарджик-резултати,

67

Васил Стипцов, Марияна Маринова

14.

15.

16.

17.

18.
19.

опит и предизвикателства. В: Съвременни управленски практики, том ІІ, 145-158, СБУ.
Симеонов, Н., С. Тодоров, В., Стипцов, К., Богданов (2007) Многофункционално стопанисване
на горите на територията та общините Генерал
Тошево и Крушари. София. ЕТ. „РУТА”.
Стипцов, В. (2005)- Представяне на резултатите
от шестте пилотни области в България. В:Международна работна среща “Многофункционалното планиране в горите-предизвикателства и
перспективи” София.14-19.
Стипцов, В., (2004) Многофункционалното горско планиране – връзка със Закона за горите и
Закона за устройство на териториите. Сп. Управление и устойчиво развитие бр. 1-2, 97-105.
Стипцов, В., (2004) Многофункционалното горско планиране и стопанисване на горите, Закона
за горите Националната горска стратегия. Сп.
Управление и устойчиво развитие бр. 1-2, 7896.
Стипцов, В., (2005)-Многофункционалното стопанисване- нов подход за работа в горите, нов
начин на мислене. Сп. Гора, бр. 6, 18-19.
Стипцов, В., А., Стефанов, С., Тодоров (2007) –
Многофункционално стопанисване на горите част-ІІ.– Мониторинг на многофункционалното
горско планиране. ISBN 978-954-91998-2-6.
София, ИПК Родина.188.

20. Стипцов, В., И., Палигоров, Г., Костов (2006)
Роля и място на ПМСГ в стратегическото планиране на страната. В: „Управление и устойчиво
развитие”, бр. 1-2; 137-152.
21. Стипцов, В., И. Палигоров, В., Мечев, М. Велият, И. Иванов (2007)..Областна стратегия за устойчиво развитие на горите на област Пазарджик. София, 170.
22. Ценов, П., В. Стипцов (2003) Общественото
мнение и нагласа за природосъобразно стопанисване на горите В Управление и устойчиво
развитие, бр. 1-2,18-25.
23. Kostov, G., I., Paligorov, V.,Stiptzov S., Tododrov
(2005)- Applied aspects of multifunctional forest
management concept-lessons learnt in Bulgaria.
Report presented on the 1-st conference of EFIBarcelona, Spain. . В: Управление и устойчиво
развитие. бр. 1-2, 468-477.
24. Kostov, G., V. Stiptzov (2006) Multifunctional
Forest Management – Public Assessment on
Sustainability of Forestfy in Bulgaria.Scientific
Seminar of EFI – “The Role of Forestry in
Integrated
Environmental
Assessment”.
Netherland, 15. 09. 2006.
25. Stiptzov, V., Ch., Durr (2005) Multifunctional
regional forestry paining-good practices and
lessons learnt in Bulgaria. Swiss Forestry Journal,
№ 1, 22-32.

THE RESULTS OF MONITORING OF MULTIFUNCTIONAL FOREST PLAN FOR
EXPERIMENTAL EDUCATION FOREST ENTERPRISE – PETROHAN
Vassil Stiptzov, Mariyana Marinova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
During 1999 for territory of EEFE – Petrohan was elaborated the first Multifunctional forest plan in Bulgaria.
During 2006-2007 was elaborated Methodology for Monitoring and assessment (MM&A) with 5 principals, 16
criterions and 45 indicators. On the base of that MM&A was made internal assessment and internal monitoring.
The results showed that perceived priorities are steal topical and adequate. EEFE has very good potentiality
(humans and materials recourses and friendly social environmental) for applying of long term strategy. The
monitoring was made for all 5 principals. The valuation of two of principals are assessed - unsatisfactory and three
of them are assessed - good. The authors think that normative base doesn’t stop implementation of MFP but
doesn’t give sufficiently good condition and guaranty about successfully development.
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УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИ СЛЕД ПРИРОДНИ НАРУШЕНИЯ –
ТРАДИЦИОННИ И/ИЛИ СЪВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ
Станислав Лазаров1, Ценко Ценов2, Георги Гогушев3
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Резюме
Природни нарушения, като ветровали и снеголоми, при които са засегнати големи горски територии, често са възприемани от лесовъдите като негативно явление, което нарушава равномерното покритие с гора и
ритмичноста на производствения процес. За справяне с последиците от този “проблем”, в повечето случаи
горските стопани прилагат стандартни схеми за действие, които изискват много усилия, средства и енергия. В
статията се предлагат нови възможности за лесовъдски намеса след мащабни природни нарушения, които са
пречупени през призмата на съвременните концепции за естествената динамика на горските екосистеми и природните нарушения, като естествени природни явления, формиращи структурата на гората на различни пространствени нива.
Ключови думи: природни нарушения, динамика на горските екосистеми, биологично наследство, управление на гори след природни нарушения
Key words: natural disturbances, forest ecosystems dynamics, biological legacy, post disturbance forest
management

Увод
Повод за настоящата статия са пораженията от ледолом и ветровал през 2007 година в
териториите управлявани от района на ДЛС
Витиня, ДГС Ботевград, ДГС Етрополе, ДГС
Елин Пелин и ДГС Своге. Проблемът е от особена важност поради близостта на засегнатите
територии до магистрала Хемус, при което
деструктивните промени в горския ланшафт са
ясно видими за голям брой хора и предизвикват
вниманието на обществеността, която е особено чувствителна на тема управление на горите.
Поражения са причинени основно от комбинацията на обилни валежи от дъжд, ниски
температури и силен вятър в периода 16 - 18
ноември 2007 г. Като резултат, върху короните на дърветата се образува ледена покривка,
която достига до няколко сантиметра. Допълнителната тежест и увеличената повърхност на
короните водят до нарушаване стабилността на
дърветата и механичната устойчивост на клоните и стъблата.
Повредите се изразяват в пречупени клони
и цели корони, прекършени стъбла и изцяло
или частично изкоренени дървета. Изкоренени
са предимно дървета с по–слабо развита или
отслабена от заболявания коренова система, а
дърветата с добре развити коренови системи и
корони са предимно с поражения по короните
и/или прекършени стъбла.

Общата засегната площ само в района на
ДЛС Витиня по неокончателни данни е около
1490 ха. Пораженията са в насаждения, разположени в горната част на стръмни склонове в
диапазона между 600 и 1250 м н.в., основно
на северни и източни изложения. Почвите в засегнатия район са среднодълбоки до дълбоки,
свежи до влажни, слабо до средно каменливи
кафяви горски, формирани върху пясъчници,
глинести шисти и кварцити. Средногодишните
валежи са 850-1000 мм (по данни от м. Витиня).
Засегнати са основно чисти букови и смесените насаждения с участие на бук, габър и
зимен дъб, но поражения са регистрирани и в
иглолистните култури от дуглазка ела, черен и
бял бор. В резултат на паднали групи дървета
са формирани мозаечно разположени отворени
пространства, чиято големина варира между
0.5 и 7 ха.
Проведен е многофакторен анализ за установяване на зависимостта на пораженията от
ветровала и фактори като надморска височина,
релеф, наклон, месторастене, почвени характеристики, изложение, средна възрасти и запас
Резултатите не показват статистически достоверна връзка между анализираните параметри,
което потвърждава тезата, че ветровалът е случайно събитие в резултат на комбинация от
климатични фактори.
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1. Накратко за съвременната концепция за природните нарушения
В съвременната лесовъдска наука, горската екосистема на ниво ландшафт се разглежда
като мозайка от насаждения, които се различават по възраст, видов състав, структура и функционалност. Тази динамична картина се формира в голяма степен от т.н. нарушения на
структурата на гората (forest disturbances), които по своя характер могат да бъдат естествени (причинени от абиотични и биотични фактори) или антропогенни. Примери за естествени
нарушения са ветровалите, снеголомите, пожарите и каламитетите, а антропогенните нарушения се обуславят основно от провежданите
сечи.
Периодичните природни нарушения са
ключов фактор в жизнения цикъл на горските
екосистеми и поддържат тяхното разнообразие
и функции в дългосрочен аспект. Видовете на
съответната територия са се адаптирали към
вида, честотата и интензивността на естествените нарушения. Очевидно е обаче, че горските
ландшафти със запазено разнообразие на генетично, видово и екосистемно ниво ще могат да
реагират по-бързо и адекватно на големите по
мащаб промени в условия на средата. Гората е
интегрирана биофизична система и е съвкупност от екосистемни структурни елементи и
процеси. В тази връзка, краткосрочните промени в структурата на гората не трябва да се възприемат като загуба на гора при условие, че
процесите в екосистемата продължават да
функционират на приемливи нива.
При нарушенията в следствие отпадането
на част от дърветата се освобождава растежно
пространство [1]. В зависимост от големината
на освободеното растежно пространство, условията на месторастене и характеристиките на
останалите след нарушението дървета са възможни различни сценарии на последващите
сукцесионни процеси.
Знанията за природата на нарушенията и
последващата сукцесионни или възстановителни процеси в естествените екосистеми се увеличиха значително през последните десетилетия. Проучванията в тази насока се фокусират
върху величини като вид, мащаб, честота, интензивност и въздействие на нарушението (например [2, 3]).
Едва напоследък, лесовъдите започнаха да
възприемат природните нарушения като неотменна част от развитието на горските екосистеми, да проучват и прилагат разнообразието
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от модели на природни нарушения в практиката. На тази основа са разработени лесовъдски
подходи, които осигуряват устойчивостта, биологичното разнообразие и функционалността
на гората, като интегрират знанията за реакцията на горските екосистеми след природни нарушения и последващите естествени процеси
на възстановяване.
2. Управление на засегнати от природни нарушения гори – традиционнен подход и съвременни концепции
Традиционната лесовъдска намеса в случаите на ветровали и снеголоми има две основни цели, а именно възможно най-бързо
оползотворяване на цялата повредена и паднала дървесина; почистване на сечищата, чрез
събиране на клоните и остатъците от сечта на
купчини и/или изнасяне; и залесяване на отворените пространства. Тези действия се основават на схващането, че трябва да се използва в
максимална степен дървесния ресурс, да се
избегне създаването на условия за развитието
на каламитети и ерозионни процеси, и бързо да
се възстанови покритието на територията с гора. Целият процес по преодоляване на резултатите от този тип природни нарушения изисква
много усилия, концентрация на работници и
дърводобивна техника, и наличие на подходящ
посадъчен материал. Навременното изпълнение на тези лесовъдски мерки се изисква от
нормативната уредба и след приключването им
лесовъдите остават удовлетворени с чувството
на изпълнен дълг и добре свършена работа.
Но дали подобна схематична намеса е
най-доброто решение по отношение осигуряването на устойчивостта, жизнеността, биологичното разнообразие и процесите, протичащи в
горските екосистеми? Дали тя е в съответствие
със съвременните концепции и тенденции за
устойчиво, природосъобразно и екосистемно
управление на горите?
Ако българското лесовъдство претендира,
че е природосъобразно, то веднага възникват
въпроси като: Кое природно нарушение изважда цялата паднала дървесина от насаждението?
Кой е събирал клоните и остатъците от сечта
на купчини след ветровал преди появата на лесовъдите? Къде в природата освободената
площ след нарушение се самовъзобновява с
нетипични за района или изцяло с късно сукцесионни видове?
Това са само част от въпросите, на които
трябва да отговорим преди да планираме наме-
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сата в засегнати от различни по мащаб и интензивност нарушения.
Съвременното лесовъдство изисква управлението на гората да интегрира и поддържа
широк набор от екологични, икономически и
социални стойности и ползи от горите. Смята
се, че поддържането на горепосочените стойности и в частност опазването на биологичното
разнообразие ще бъде постигнато ако лесовъдските практики съответстват доколкото е възможно на естествените екологични процеси и
модели, вкл. природните нарушения.
В тази връзка е важно лесовъдската намеса при природни нарушения да интегрира традиционния и съвременния подход по начин,
който да е икономически целесъобразен, да
запази важните за функционирането на горската екосистема елементи и процеси и в същото
време да поддържа естетическите и защитни
функции на гората.
3. Препоръки за лесовъдска намеса в засегнатите от природни нарушения насаждения
Анализите за историческото развитие на
горската растителност показват, че след като в
период от около 2000 години по склоновете на
Стара планина са преобладавали смесени гори
с доминиране на габър и иглолистни видове, в
края на миналото хилядолетие започва инвазия
на бука. Доминирането на бука в Стара планина, като по-приспособен за растежните условия
късно-сукцесионен дървесен вид, е настъпило
сравнително неотдавна. Трудно е да се разграничи ролята на отделните фактори за промените в състава и структурата на растителните
съобщества, но се предполага, че водеща роля
в процеса има човешката дейност. Проучванията на дългосрочната динамика от Л. Филипович, дават основание за твърдението, че бука в
района е в естествения си ареал на разпространение.
Всяко природно нарушение на структурата
и функционалните взаимоотношения в екосистемите задейства регулаторни механизми, които се стремят да възстановят изходното състояние. В зависимост от мащабите и вида на нарушението и характеристиките на гората са
възможни различни сценарии за развитие.
Предвижданията как ще реагира екосистемата на нарушението, трябва да се основава не
само на модела на нарушението, но и на това,
което остава след него или така нареченото
биологично наследство. Съвременното ниво на
знания за връзката между структурата на гора-

та и процесите в екосистемата разкрива значението на останалите след нарушението структурни и биологични елементи за последващите
възстановителните процеси. Биологичното наследство има важна роля при реорганизацията и
възстановяването на екосистемата след нарушение [4, 5, 6], като една от основните му
функции е запазване на генетичното, видовото
и структурното разнообразие на територията.
Това фокусира вниманието върху т.н. „колективно биологично наследство”, което остава
след нарушението, а именно организмите, органичната материя и структурните елементи
(стоящи единични и групи дървета, пречупени
стволове, лежаща дървесина).
Повредите в отделните насаждения варират от единични и малки групи дървета до помащабни нарушения, които формират отворени
пространства от 0.5 ха до 7 ха.
Първия тип повреди водят до сравнително
малки промени в хоризонталната структура на
гората, при които се формират малки отворени
пространства. Тези частични и сравнително
дребноплощни
нарушения
(small-scale
disturbances) ще спомогнат за формиране на
мозаечна, разновъзрастна структура на гората
на ниво насаждение. В зависимост от размерите на отворените пространства, възрастта, жизнеността и повредите на граничните дървета и
наличието на възобновяване е най-вероятно
тези пространства да бъдат затворени от короните на останалите дърветата или да се възобновят след определен интервал от време. Поставени в стресова ситуация след освобождаването на короните и под въздействие на увеличеното количество светлина, дърветата започват да семеносят и да възстановяват освободените площи. В тази връзка, дървета с пречупени отделни клони, но със запазени части от короната имат добър потенциал за семеношение
и трябва да се запазват.
В зрелите гори със започнал възобновителен процес, независимо от мащаба, започва
възстановяване от наличните в почвата диаспори - семена, поници, фиданки и корени. Тревната покривка се променя в типично сечищно
съобщество с преобладаване на върбовката
/Epilobium angustifolium/, малината /Rubus
idaeus/, къпината /Rubus sp./ и други тревни
видове, които не зачимяват почвата и създават
подходящи условия за развитие на буковите
фиданки.
Препоръчителна лесовъдска намеса е
оформянето на отворените пространства по
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начин, който благоприятства появата и/или развитието на възобновяване. Необходимо е да се
направи преценка за запазването на дървета с
повреди по стъблото и/или короната, като
трябва да се отчете не само потенциалната загуба на дървесина, но и влиянието на съответното дърво върху възобновителните процеси и
ролята му за запазване на биоразнообразието
(дървета с хралупи, формово разнообразие,
гнезда на птици и др.).
По-сериозно предизвикателство в случая е
лесовъдската намеса в по-големите като площ
отворени пространства. Опитът показва, че такива територии, в които няма предварително
възобновяване, са обект на вторична сукцесия
от пионерни тревни и дървесни видове. В тревната покривка се появяват житни треви като
власатка /Festuca sp./, ливадина /Poa sp./, зановец /Chamaecytisus sp./ и други. Дървесните
пионерни видове за територията са представени
основно от габър, трепетлика и бреза. Липсата
на диаспори в почвата и често неблагоприятния
влажностен режим е причина за бавното възстановяване на горската растителност. Все почесто използвана практика в световното лесовъдство е подобни отворени след ветровал
пространства да се оставят на естествените
сукцесионни процеси. Това допринася за създаване на мозаечна структура на ниво ландшафт, което от своя страна е предпоставка за
увеличаване на биоразнообразието на генетично, видово и екосистемно нива. Не по-малко
важно е, че по-този начин се запазва и представянето на полпулациите от ранно-сукцесионни
(пионерни) дървесни видове.
Освобождаването на малки площи и последващото бързо разлагане на мъртвата горска
постилка в микро пониженията с добро овлажняване, подпомага настаняването на видове с
анемохорен тип разпространение на семената
– обикновен явор, шестил и др. Този процес
може да се подпомогне и чрез груповомозаечно залесяване на фиданки от посочените
ценни дървесни видове, което е утвърдена лесовъдска практика и води до съкращаване на
възобновителния период.
На местата в които има възобновителни
групи от бук е необходимо да се подпомогне
тяхното развитие. Особено важно е запазването
на оцелели единични или групи букови дървета
със запазени корони, които са потенциални семенни дървета и ще служат за защита на подраста. В случая обаче не се препоръчва масови
залесявания с бук, тъй като това е късно сук72

цесионен вид и в последствие се появяват
проблеми с прихващането и отглеждането на
културите.
В съответствие с разгледаната по-горе
концепция за „биологичното наследство” е препоръчително част от правите повредени и повалени дървета да не се изнасят от насаждението,
което ще осигури наличието на мъртва дървесина. В повечето случаи това могат да бъдат
стъбла с ниска икономическа стойност и/или
разположени в трудни за извоз места. От икономическа гледна точка, влагането на труд и
средства в изваждането на ценни за функционирането на екосистемата материали, които са
трудно продаваеми е нерентабилно.
Опазването на останалите на корен дървета и наличните възобновени участъци има голямо значение за процесите на възстановяване
и особено за осигуряване качеството на останалия и бъдещия дървостой. Необходимостта
от бързо усвояване на дървесината не означава, че трябва да се правят компромиси в тази
насока. В тази връзка е очевидна нуждата от
адеватно и адаптивно планиране на дърводобивните дейности и използване на екологосъобразни технологии на дърводобив - въжени
линии, извоз на сортименти със специализирана, щадяща околната среда техника и животинска сила. Коректната инвентаризация на засегнатите насаждения и планирането на дърводобивните дейностти трябва да спомогне и за
приоритизация на насажденията за сеч и извоз.
Например в насаждения, с преобладание на
наранени стоящи и/или повалени дървета, чиито корени все още имат контакт с почвата, намесата може да се забави във времето тъй като
дървесината може да запази качеството си подълго време.
Друг важен елемент от технологията на
дърводобив е „почистването” на сечището от
остатъците от сечта. При традиционния подход
клоните и остатъците от сечта се събират на
купчини или редици перпендикулярно на склона. В някой от случаите се практикува изнасянето им от площа или дори изгаряне. От екологична гледна точка, тези практики имат редица
неблагоприятни последствия, между които са:
удължаване времето за разграждане на клоните, блокиране на възобновителните процеси
върху значителни площи за относително дълъг
период, неравномерност в разпределението на
минерални вещества и енергия на територията
(концентрация в купчините/недостиг извън тях),
повишена пожарна опасност, създаване на бла-
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гоприятни възможности за поява на агресивни
видове, затрудняващи последващи възобновителни процеси. От друга страна дейностите по
„почистването” отнемат значително време,
труд и финансови средства. Не на последно
място струпванията на клони нарушава възприятието за естественост на ландшафта (естетическите стойности).
Преодоляването на стереотипите при управлението на остатъците от сечта ще ни доближи повече до т.н. природосъобразно горско
стопанство и ще намали разходите и времето
на целия процес на дърводобив. Това управление трябва преди всичко да създаде благоприятни условия за развитие на наличното и/или за
появата на ново възобновяване. В тази връзка
осигуряването на естественото неравномерно
разпределение на остатъците от сечта върху
площа, освен избягване на гореспоменатите
негативни последствия, ще допринесе за защита от нежелани тревни и храстови видове и животни, задържане на попадналите между клоните семена и създаване на подходящ микроклимат за поникването им, намаляване на вероятността за възникване на ерозия. В случая единствените препоръчителни намеси са освобождаване на наличното възобновяване и мероприятия за предотвратяване на ерозионни процеси
(струпване на клони върху извозните пътища
след приключване на извоза).
Изводи и препоръки
Мащабните ветровали и снеголоми са изпитание за професионализма, адаптивноста и
организаторските способности на всеки горски
стопанин. В такива случай обаче може да се

спестят много усилия, време и пари, ако лесовъдската намеса в засегнатите насаждения е в
съответствие с естествените сукцесионни процеси и динамика на насажденията. От друга
страна, ако лесовъдските практики наподобяват
и следват природните процеси, вероятността те
да доведат до загуба на биологично разнообразие е минимална.
Подобни събития предоставят възможности за експериментиране на различни лесовъдски намеси. Анализът на резултатите от наблюденията на последващото развитие на засегнатите територии при различните варианти на намеса ще подпомогне лесовъдските решения в
бъдеще.
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FOREST MANAGEMENT FOLLOWING NATURAL DISTURBANCES –
TRADITIONAL AND/OR NEW APPROACH
Stanislav Lazarov1, Tsenko Tsenov2, Georgy Gogushev3
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GTZ Project “RHODOPY”, Sofia, Bulgaria
2
State Forest Agency, Sofia, Bulgaria
3
Regional Forest Directorate, Blagoevgrad, Bulgaria
Abstract
Large-scale forest disturbances, caused by wind and snow, are often perceived by foresters as negative
events that disrupt the forest cover uniformity and rhythm of the production processes. To overcome the
consequences of this “problem”, forest managers normally implement measures following standard schemes,
which require a lot of efforts, means and energy. The article suggests new management opportunities, following
large-scale forest disturbances, which are in line with the recent perceptions of natural forest ecosystems
dynamics and natural forest disturbances as events, which shape the forest structure on different spatial scales.
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Резюме
Настоящият материал има за цел да представи лесовъдска концепция за природосъобразно производство
на висококачествена дървесина. Повече от 95% от дървесината която се търгува в страните от ЕС спада по
своите качествени показатели към масовата дървесина. Само една малка част отговаря на високите изисквания за висококачествена скъпо струваща дървесина. Тази концепция е една възможност за страните с разнообразни условия на месторастене да произвеждат конкурентноспособен продукт. Лесовъдската концепция се
основава на наблюдения през всичките фази от развитието на гората и извеждане на отгледни сечи, като основно се разчита на биологичната автоматизация. Във фазата на квалифициране (диференциране) „отглеждането” се извършва чрез „опръстеняване”. През фазата на дименсионирането (натрупване) отглеждането е
концентрирано около дърветата на бъдещето. При достигане на целеви диаметър и оптимална пазарна ситуация може да се пристъпва към главно ползване.
Ключови думи: отгледни сечи, опръстеняване, целеви диаметър, качествена дървесина
Key words: thinning, bark ringing, goal diameter, high quality timber

Увод
Отгледните сечи са лесовъдски мероприятия за прилагане на научно обосновани методи
за навременно и рационално направляване на
естественото развитие на горите в желана насока (Leibundgut, 1987).
В България насажденията, които се нуждаят от отгледни сечи, са с площ близо 825000
hа, което е 22% от общата площ на горите. От
стопанска гледна точка тази дейност е непривлекателна, защото значителна част от отгледните мероприятия са без материален добив или
с ниска рентабилност. Това налага търсенето
на подходи, които да запазват и подобряват
екологичните функции на насажденията, устойчивостта им на биотични и абиотични фактори,
сортиментната структура на дървостоите и
качеството на добиваната дървесина, като същевременно времето и разходите по тяхното
провеждане да са минимални.
Целта на публикацията е да се представи
съвременна концепция, при която се използват
биологичните особености на дървесните видове
(“биологичната автоматизация”) и естествените
сукцесионни процеси за осигуряване на природосъобразно производство на висококачествена
дървесина. За първи път в цялостен вид тази
концепция е по-широко приложена преди около
20 години в провинция Саарланд – Германия.
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Прилаганата концепция се основава на
следните по-важни принципи:
- Отлично познаване на биологията на
дървесните видове, условията на месторастене и динамиката на гората,
- Съчетаване на екологични, икономически и социални цели,
- Свобода на действие на лесовъда относно периода, вида и интензивността
на лесовъдската намеса,
- Съобразяване с актуалната пазарна
ситуация,
- Постоянно обучение и повишаване на
квалификацията на участниците.
С прилагането на тази концепция се постига производство на висококачествена, скъпа,
безчепова дървесина за по-кратък срок , при
запазване на всички екологични функции на
гората.
1. Съдържание на концепцията
В горските съобщества протичат многообразни кръговрати, върху които въздействат
периодични колебания. Когато човешките въздействия не надхвърлят рамките на тези колебания за съответното съобщество, може да се
приеме, че това е природосъобразно стопанисване.
Биологичното разнообразие трябва да се
приема като ключов параметър за природосъ-
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образно стопанисване на горите. То може да се
разглежда на различни нива:
- Многообразие на жизнени пространства;
- Видово разнообразие (в сравнение с
ненарушени гори);
- Генетично разнообразие.
Терминът «видово разнообразие» трябва
винаги да се свързва с потенциалното природно
горско съобщество. Когато това е съобразено,
само в изключителни случаи ще има смисъл
изкуствено да се внасят редки и застрашени
дървесни видове, които са залегнали в дългосрочната цел за развитие на гората.
Сукцесионни площи са освободени след
ветровали и/или каламитети площи, които се
приемат не като катастрофи, а много повече
като нарушения. Те дават началото на естествени процеси, които трябва да протичат възможно най-самостоятелно. Мероприятия, които
въздействат или възпрепятстват тези процеси –
напр. почвообработка, изкореняване, отстраняване на „конкурентна” растителност, интензивни залесявания – са контрапродуктивни от природозащитна гледна точка. Ненарушеното развитие на пионерни фази с техните типични дървесни видове като бреза, трепетлика, офика и
др., оказват положително влияние върху развитието на екосистемата. Допускането на механизми за саморегулация в най-важните фази от
развитието на гората осигуряват запазване на
генетичния потенциал на всички участващи в
сукцесията дървесни видове. Предгората е една
от възможностите за възстановяване на гората
върху площи, възникнали след природни нарушения, а също и за залесяване на площи, които
досега не са били заети от гора. Задача на
предгората е да осигури за дървесните видове
залегнали в дългосрочната цел за развитие на
гората, следните предимства:
- Защита от измръзване,
- Защита от директна слънчева светлина,
- Подтискане на конкуренцията от страна на друга растителност.
Предгората подпомага преди всичко развитието на сенкоидържливите дървесни видове.
Дори и при залесяване със сенкоиздържливи
видове, те трябва да се внасят само под склопа
на предгора.
Ако поради невъзможност за навременно
развитие на предгора и/или защото видовете от
нея трябва да останат като съпътстващи в бъдещата гора се налага тя да бъде изкуствено

създадена от подходящи за целта видове (елши,
офика, череша и др.). Тези видове не въздействат
негативно
върху
желаните
покъсносукцесионни дървесни видове.
При стопанисването трябва да се дава
предимство на местните дървесни видове. В
смисъла на биологичната автоматизация, естественото възобновяване има предимство,
когато се състои преобладаващо от местни или
най-малкото подходящи за месторастенето
дървесни видове, съобразно дългосрочната цел
за развитие на гората. „Възобновяване на един
ход” не е желано. В много по-голяма степен
естественото възобновяване в различни по големина групи и прозорци е желано в процеса
на формиране на запаса (фаза на зрялост) и по
време на главното ползване.
Стопанската цел на концепцията е производство на висококачествена дървесина. От
досегашния опит е известно, че дървесината е
качествена и ценна, когато е едроразмерна, без
чепове, без увреждания, има симетрично образувани годишни пръстени и е без вътрешно
напрежение. Трябва да се има предвид, че не
всяко едроразмерно дърво дава качествена
дървесина. От теорията и практиката се знае,
че при производството на едроразмерна дървесина короната е двигателят на растежа. Колкото по-голяма е площта на короната, толкова
по-мощна е и фотосинтетичната й дейност,
която е в основата на прозводството на дървесина.
Установено е, че в долните 25% от височината към зряла възраст на дървесните видове
е концентрирана почти 50% от общата биомаса, а при добро качество и около 80% от нетната стойност на дървото. Това е валидно тогава, когато останалите 70 – 75% от височината
на дървото на бъдещето е заета от мощна,
здрава и симетрична корона (фиг. 1.). Ето защо,
при тази концепция усилията се насочват към
отглеждане на определен брой дървета, при
които долната секция (25% от потенциалната
височина) да бъде с достатъчно голям диаметър (целеви) и без чепове.
При тази лесовъдска концепция не се използва класическата терминология за отгледните мероприятия, а именно – осветления, прочистки, прореждания и пробирки. Това е така,
защото тези термини са подходящи при стопанисване по насаждения, а при настоящата концепция всички намеси са насочени към отделното дърво!
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това се постига отстраняване на силната конкуренция от страна на пионерните видове, като
същевременно се запазват техните защитни
функции. При пречупвaнето не всички връзки
между корена и короната са прeкъcнати и фиданката живее още известно време.
Препоръчително е това мероприятие да се
извършва в периода на напреднала вегетация –
края на юли, началото на август. Такива мероприятия никога не трябва да се провеждат
върху цялата площ, а само точково!

Фиг. 1. Стопанисване за производство на безчепова
дървесина

2. Етапи при приложение на концепцията
2.1. Първи етап – Намеса във фазата на
възникване:
Това са отгледни мероприятия в младиняци с максимална височина до около 3 m. Те са
различни в зависимост от това дали се отглежда младиняк, заемащ открита площ, или под
склопа на старото насаждения.
Стопанска цел в този стадий е ненарушено
развитие на дървесните видове, залегнали в
дългосрочната цел за развитие на гората, което
ще позволи възможно най-бързо склопяване на
младото насаждение.
Досегашният опит показва, че много рядко
се налагат мероприятия за подпомагане на
сенкоиздържливи спрямо пионерни видове.
Положителното влияние на пионерните дървесни видове далеч надхвърля тяхното въздействие
като конкуренти на стопанските дървесни видове.
Подрастът не трябва да бъде застрашаван
или повреждан вследствие провеждане на отгледни мероприятия. Поради това по принцип не
е желателно извеждането им през първата половина на вегетационния период, защото младите леторасли не са достатъчно вдървенели.
Не е желателно използването на машинни
храсторези и моторни триони, защото като се
отреже стъбло на конкурента от пъна се развиват множествo пънови издънки – «ефекта на
хидрата» (фиг.2).
Препоръчва се пречупване на конкуретни
фиданки от пионерни видове на половината от
височината на стопанските дървесни видове. С
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Фиг. 2. Ефект на хидрата

2.2. Втори етап – Намеса във фазата на
квалифициране (диференциация):
Това е лесовъдска намеса, която се провежда в млади насаждения, чиято височина е
между 3 m и 12 m, по изключение до 15 m.
Чрез прилагането на целенасочени, точкови отгледни мероприятия се цели възможно
най-малко въздействие върху този стадий на
развитие. Същевременно не трябва да се провеждат никакви дейности, които нарушават или
дори препятстват природните процеси, които
повишават качеството (особено самоокастрянето и изсъхването на клоните по стъблото).
Важно условие от технологична гледна
точка е да има достъп до отделните дървета и
възможност за тяхното наблюдение, което се
постига чрез направа на просеки (линии за достъп) в младата гора. Целенасочена лесовъдска
намеса се прилага само там, където е необходимо предотвратяване на негативно развитие.
Разстоянието мeжду просеките е 20 m и те се
залагат когато самоокастрянето е достигнало
човeшка виcочина, защото в противен случай
ще се зашумят оново. Тяхната широчина трябва да осигурява добра проходимост и е 1 – 1.5
m. След приключване на квалифицирането всяка втора линия за достъп (т.е през 40 m) се
оформя като технологична просека с ширина
3.5 – 4 m. Това трябва да се има предвид при
избора на дървета за отглеждане.
При този етап върху площта се определят
т.нар. “дървета опции”. Това са супержизнени
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или жизнени дървета с добро качество на стъблото. За такива опции могат да се избират
представители на всички налични дървесни
видове.
Прави се оценка на заплахите за развитието на дърветата опции и се определят техните
конкуренти. Това са дървета, които в момента
или в прогноза до следващо влизане (5-6 години) ще ограничат развитието на дърветата опции по височина. От голямо значение за оптималното използване на биологичната автоматизация е да се запазват дърветата, които формират “шубата” и подпомагат самоокастрянето
на дърветата опции.
Всички намеси се извършват в горната
част на склопа. Намеси в средната и долната
част водят до нежелано хомогенизиране на
площите и нарушаване на структурното разнообразие. Жизнени, но с лошо качество дървета,
по правило се опръстеняват. Те остават като
корсет още няколко години, с което подпомагат
и процеса на самоокастряне. Дървета, които
трият стъбла/клони в качествени дървета, се
отстраняват.
Опръстеняването (фиг. 3.) на кората на
дървото е намеса в напредналата фаза на диференцирането и опръстененото дърво умира
бавно, това дава възможност на подбраните
дървета (опции) бавно да заемат освoбоденото
пространство. Технически кората и камбия се
отстрaняват с нож и желязна четка на гръдна
височина (това е ергономичната височина).
Почистването на отреза с четка играе много
важна роля по врeме на сокотечението, то предотвратява зараствaнето и гарантира уcпех. В
идеалния случай опръстененото дърво се
рaзпада в стоящо положение. Отглеждането
чрез опръстеняване има редица предимства
като напр. – работи се в изправено положение,
няма шум, вибрации и вредни газове, може да
се прилага дори и по време на мътене на птиците, което е важно условие, особено в сертифицирани гори или такива попадащи в Натура
2000.
В смесени млади гори бързоразвиващите
(светлолюбиви) дървесни видове като напр.
черешата, ясенът, дъбът, достигат времето за
отглеждане на дървото на бъдещето, докато в
същото време за другите видове (сенкоиздържливи) още протичат процеси на диференциация,
които не трябва да се прекъсват. Преходът
между фазата на диференциация и фазата на
дименсиониране трябва да е плавен. При някои
дървесни видове фазата на натрупването за-

почва при следната възраст: за трепетликaта на
9-12 години, за брезата на 12-15 години,
смърча на 25-30 години, за дъба на 25- 30
години, за бука на 30-40 години.
Редки дървесни видове („раритети)“ и редки дървесни форми („пиетети)“ трябва да бъдат
запазвани, независимо от качеството им.
Във фазата на диференциация са достатъчни 2 отгледни мероприятия, при които се
отделят по 3 – 7 часа на хектар (при опитни
работници).

Фиг. 3. Опръстеняване

2.3. Трети етап - намеса във фазата на
дименсиониране (натрупване):
В този етап на развитие на гората се определят дърветата на бъдещето и се маркират и
отсраняват конкурентите в коронното пространство. Чрез тези намеси се постига толериране на ограничен брой жизнени и качествени
дървета, с цел намаляване на периода за производство на висококачествена дървесина.
Дърветата на бъдещето се избират на разстояние 15 – 25 м.
Дименсионирането започва, независимо от
дървесния вид (светлолюбиви или сенкоиздържливи, с бавен или бърз растеж) тогава, когато
самоокастрянето достигне 25% от очакваната
височина в зряла възраст (между 5 и 12 метра
самоокастрена секция).
В зависимост от растежната динамика на
отделните дървесни видове дименсионирането
приключва на възраст между 50 до 100 години.
Разбира се, намесите спрямо дърветата на
бъдещето, започват по-рано при дървесни видове, чиито корони се развиват по-бързо. Побързорастящи видове като – черешата, офиката, брезата, елшата, ясенът и др. се ползват
по-рано поради опасността от поява на гнилота
или лъжливо ядро. Те се наричат временни
дървета на бъдещето. Като такива трябва да се
избират не повече от 20 дървета на хектар,
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защото в противен случай могат да доведат до
нежелано хомогенизиране на структурата.
Критерии за избор на дървета на бъдещето
са:
Жизненост – дърветата трябва да са здрави, 1, по изключение 2-ри клас по Крафт; с
добра индивидуална стабилност, предпочита са
хоризонтална форма на короната, която да е
гъсто облистена, без вилужни разклонения;
сухите клони да са не по-дебели от 4 см.
Качество - без видими биотични (гъби,
некрози, повреди от дивеч) и абиотични (прегаряне, мразобойни, повреди при сечта и извоза)
повреди; Много добро качество на долната ¼
от очакваната височина на зряла възраст (отговаря на между 5 и 12 m). При всички дървесни
видове, които не се самоокастрят по естествен
път, изискването за качество може да се изпълни с помощта на кастрене.
Дървесен вид - За дървета на бъдещето
приоритетно трябва да се избират местни видове, и едва като втори избор подходящи за условията на месторастене видове. (Трябва да съответстват на дългосрочната цел за развитие на
гората).
Равномерно разпределение на дърветата
на бъдещето не е първостепенна цел. Поради
това, че при отстраняване на най-силните конкуренти по правило се вземат свръхгосподстващи или господстващи дървета, намеси в
средната част на склопа или под склопа са
изключение (когато трият или удрят дърветата
на бъдещето). Намеси в пространствата между
дърветата на бъдещето (“междинни пространства”) не трябва да се провеждат. Ползването в
междинните пространства води до хомогенизиране на структурата и намаляване на биологичното разнообразие. Междинните пространства изпълняват ролята на генетичен резервоар
и от тях могат да се изберат резервни дървета
на бъдещето при необходимост. Ако разстоянията между дърветата на бъдещето са правилно избрани, с всяка намеса се постига постепенно намаляване на междинните пространства.
В участъците, където не е намерено дърво на
бъдещето, не се извършва нищо и те остават
като резервни площи. Тук могат да се извършват ползвания с навлизане във фазата на зрялост.
Дърветата на бъдещето се маркират с
лента или боя. От технологична гледна точка е
добре тези дървета да са ясно обозначени по
време на текущите дейности, за да се избегнат
повреди от сечта и извоза. По протежение на
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технологичните просеки не е препоръчително
да се избират дървета на бъдещето!
Единствен критерий за интензивността на
намесите спрямо дървото на бъдещето е необходимостта им от получаване на пространство
за развитие на короната, с цел получаване на
равномерна ширина на годишните пръстени. За
интензивността на намесите не са от значение
кръговата площ или броят на дърветата на хектар, а хабитусът на дървото на бъдещето. Колкото по-производително е дадено месторастене,
толкова повторяемостта на намесите е през помалък период от време (през 3-5-7 години).
Необходимостта от последващи намеси зависи
от развитието на короните на дърветата на бъдещето. Не трябва да се допуска загиване на
живи клони от короните на дърветата на бъдещето. Всяко закъснение за провеждане на намеса води до изтегляне нагоре на основата на
короната, т.е до увеличаване на зоната с изсъхнали клони и следователно до намаляване
на производителната част на короната.
Редки дървесни видове (спътници), които
отговарят на дългосрочната цел за развитие на
гората, се избират без значение от тяхното
качество, за т.нар „екологични дървета на бъдещето” и се стопанисват по начин, които гарантира тяхното запазване.
Устойчивото прилагане на принципите на
намесите спрямо дървото на бъдещето представлява своевременен отказ от едроплощни
схематични намеси върху цялото насаждение и
преминаване към стопанисване на отделното
дърво.
В повечето случаи е необходима „въвеждаща” намеса, тъй като не всички видове понасят в започващата фаза на натрупване последователното освобождавaне на короната (фиг.
4). Видове като явора и особено дъбовете често реагират при последователното прeмаxване
нa конкуренти чрез формиране на водни леторасли. Затова се препоръчва умерено отстраняване нa 3, 4 конкуренти. Тe се премахват
тaм, къдетo е посоката на активно развитие на
основните клони на короната. Когато дървото
на бъдещето се аклиматизира към новата обстановка, тo конкурентите се премахват изцяло.
След това короната можe дa сe рaзвива симетрично.
Отглеждане дървото на бъдещето включва
отстраняване на всички конкуренти, които имат
допир до короната. При последователно отглеждане по короната на супер жизнените дървета се наблюдава по-слабо развитие на водни
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леторасли. От широколистните дървесни видове с една намеса могат да се отстраняват конкурентите на следните видове: ясен, бреза, бук,
череша.

Фиг. 4. Въвеждаща намеса

От съществено значение се явява въпросъта от коя страна първо трябва да помогнем на
дърво. На равен терен трябва да помогнем на
короната от там, където тя може бързо да усвои помощта. На наклонени терени приоритетно се подхожда от горната страна на склона и в
посоката, където се развиват водещите клони
на короната.
Не трябва да се избират прекалено много
дървета на бъдещето, тъй като разстоянието
между тях е прекалено малко. В полетата между тях има много малко конкуренти и при отглеждането на дърветата на бъдещето междинните пространства изчезват много бързо. Тогава дървета на бъдещето се превръщат в конкуренти едно за друго, продължава изсъхването
на живи клони и самоокастрянето продължава
нагоре. Достига се до отсраняване на дървета
на бъдещето, тъй като те стават конкуренти и
премахнатите дървета оставят големи пространства в склопа, които не могат да се заемат
вече от короните на оставащите дървета.
Съществуват няколко важни различия при
отглеждането във фазата на натрупване (дименсионирането) и класическото прореждане.
При отглеждането за дименсиониране отделното супер жизнено ценно дърво играе централна
роля. То трябва да произведе висококачествени
сортименти. При него се работи само с дърветата на бъдещето и пространствата между тях
имат “обслужващ” характер и в тях не се отг-

лежда. Дърветата в тези пространства остават
със сравнително малки корони и в последствие
при тяхното отсичане те осигуряват дозирана
светлина до дървото на бъдещето.
При класическото прореждане намесата се
извършва върху цялата площ на насаждението
и към почти всички добри дървета се полaгат
грижи, а изостаналите или дърветата “вълци”
се премахват. Така се получава еднородна и
хомогенна гора.
Към края на отглеждането за дименсиониране, където дървото на бъдещето не е застрашено от конкуренти, дърветата в междинните
площи първоначално остават и по време на
фазата на зрялост тук може да се добива дървесина.
2.4. Четвърти етап – Намеса във фазата
на зрялост
В тази фаза интензивността на намесите
намалява. Те се изразяват в отстраняване на
останали конкуренти в периферията на короната на качествените дървета. Междинните площи
се запазват. Чрез целеви намеси евентуално се
отварят прозорци за стартиране на следващата
горска генерация!
При достигане на определените по дървесни видове и условия на месторастене целеви
диаметри може да се пристъпи към ползване
на качествените дървета. Важен критерий за
това е пазарната ситуация в момента.
Важен момент е подпомагане на биоразнообразието чрез запазване на всички дървета
с ключова роля за структурата хралупати, загнили, и мъртва дървесина в стоящо и лежащо
състояние.
При повалянето на дърветата при главното
ползване трябва да се полагат грижи (фиг. 5.).
Например ако корони на отсечени дървета лежат върху подраста за един вегетационен период, то след време натиснатите и наранени фиданки се развиват накриво към светлината.
Кривото стъбло вдървенява и получава завинаги кривина. Чак години след това старата корона на поваленото дърво изгнива. Дърветата със
закривени стъбла в последствие не могат да
бъдат избирани за дървета на бъдещето. Ето
защо е необходимо отглеждане след сечта там,
където има подраст. Не се извършва събиране
на отпадъците от сечта.
Методът на индивидуално отглеждане на
дърветата на бъдещето изцяло се обосновава
на научно установени зависимости в областа
на биологията, физиологията и динамиката на
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7. За дървета опции и дървета на бъдещето приоритетно трябва да се избират
местни дървесни видове, и едва като
втори избор - подходящи за условията
на месторастене видове.
8. Редки дървесни видове (спътници), които отговарят на дългосрочната цел за
развитие на гората, се избират без значение от тяхното качество за т.нар
„екологични дървета на бъдещето” и се
стопанисват по начин, който гарантира
тяхното запазване.
9. Устойчивото прилагане на принципите
на намесите спрямо дървото на бъдещето представлява своевременен отказ
от едроплощни схематични намеси върху цялото насаждение и преминаване
към стопанисване на отделното дърво.
10. В насаждения, в които са намерени
малко на брой “дървета на бъдещето”,
се обръща внимание само на тях, а не
се избират „дървета на бъдещето със
занижени критерии”.
11. Единствен критерий за интензивността
на намесите спрямо дървото на бъдещето е необходимостта им от получаване на пространство за развитие на
короната, с цел получаване на равномерна ширина на годишните пръстени.
12. Отстраняването или подтискането на
чужди за месторастенето видове е препоръчително да се извършват само тогава, когато те дългосрочно пречат/конкурират силно местните и подходящите за условията на месторастене
видове.
13. Намеси в пространствата между дърветата на бъдещето не трябва да се провеждат.
14. В насаждения, в които вече са водени
отгледни сечи по други класически методи, намесите трябва да се съобразат
с това.

физическите процеси, влияещи върху живота
на горските екосистеми

Фиг. 5. Наранени фиданки при неправилно поваляне

Изводи и препоръки
1. При тази концепция се използват механизми за саморегулация в най-важните
фази от развитието на гората, които
осигуряват запазване на генетичния потенциал на всички участващи в сукцесията дървесни видове.
2. Прилагането на тази концепция се свързва с потенциалното естествено горско
съобщество и само в изключителни
случаи ще има смисъл изкуствено да се
внасят редки и застрашени дървесни
видове, които са залегнали в дългосрочната цел за развитие на гората.
3. Устойчивото приложение на концепцията позволява да се постигне чувствително увеличение на участието на все още
живи дървета с хралупи, загиващи и
мъртви дървета във фаза на разлагане
(които може да бъдат обединени в термина „биотопна дървесина”) в средносрочен и дългосрочен аспект.
4. Концепцията позволява да се реализира
задачата за производство на висококачествена дървесина, използвайки природосъобразни подходи и биологичната
автоматизация.
5. С прилагането на концепцията значително са редуцирани разходите – време,
труд и средства, при извършване на отгледните мероприятия.
6. Прилагането на тази концепция изисква
непрекъснато обучение и повишаване
на квалификацията на участващия лесовъдски и технически персонал.
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THINNINGS – OPORTUNITY FOR CLOSE-TO-NATUTE HIGHQUALITY TIMBER
PRODUCTION
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Abstract
The main purpose of this paper is to present sylviculture concept for close-to-nature high quality timber production. More than 95% of sold in the EU countries timber are the regular timber. Only small part of timber fit the
obligations for high quality expensive timber. This sylviculture concept is an opportunity for the countries with
different habitats conditions for competitive production. The concept based on the monitoring of forest and regular
thinning, founded on the biological process of forest development. Through the phase qualification (differentiation)
thinning is going on by bark ringing. Through the phase of heaping the thinning are concentrate around the future
trees. After the goal diameter and optimal market conditions reach the main cutting shell started.
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ЗАЛЕСЯВАНИЯ В КАМЧИЙСКИТЕ ЛОНГОЗНИ ГОРИ - РЕТРОСПЕКЦИЯ И
АЛТЕРНАТИВИ ЗА ПОВИШАВАНЕ УСТОЙЧИВОСТТА НА ЕКОСИСТЕМИТЕ
Георги Георгиев
Институт за гората при БАН, София
Резюме
Разглеждат се: Състоянието на създадените горски култури в най-голямата лонгозна гора у нас. Технологиите на залесяванеи подготовка на почвата. Отгледни грижи за новосъздадените горски култури. Оптимизиране на биоразнообразието и технологиите за почвоподготовка, залесяване и отглеждане на новосъздадените
горски култури. Алтернативи за повишаване устойчивостта на лонгозните екосистеми при бъдещи залесявания.
Ключови думи: заливни гори, биоразнообразие, устойчиво стопанисване
Key words: flood-plain forests, biodiversity, sustainable management
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те” се срещат 25 вида риби [Д. Георгиев,
2003].
1. Състоянието на създадените горски култури
в най-голямата лонгозна гора у нас
Много научни деятели при ИГ-София, ЛТУСофия, ОСДГ-Бургас, ОСБДВ-Свищов, РДГВарна и лесовъди на ДГС „Старо Оряхово” и
ДЛС ”Шерба” са създали горски култури от
местни и интродуцирани видове за научни и
производствени цели (Табл. 1).

Дърв.
вид

Топола

М. бор

Лдб, пбрс, чн,
лп и др.

Общо

Табл. 1. Площ на горските култури в „Лонгоза”
Черен орех

Камчийските лонгозни гори са уникални
растителни формации разположени по долното
течение на р. Камчия. Те съществуват в условия на периодични заливания при повишаване
нивото на р. Камчия и съответно нивото на
подпочвените води.
Понастоящем те са най-представителните
лонгозни гори в България от гледна точка на
екологичните характеристики на екосистемата.
В края на ХІХ век общата площ на гората
е била 10000 ха. До 1935 г. е намаляла на
5200 ха., а в днешно време е 4217.2 ха. - ДГС
„Старо Оряхово” - 2515.7 ха. и ДЛС ”Шерба” 1701.5 ха. Основната причина за намаляване
на гората, е изсичането и за обработваеми земи [1].
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 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 „азмаци-

Полски ясен

Увод

Площ
/ха./

373.7

268.6

156.4

48.3

44.8

891.8

От таблицата е видно, че площта на горските култури е 891.8 ха. или около 27% от
площта на стопанската част на лонгозната гора.
Културите полски ясен са в най-добро
състояние. Особено добри са показателите на
създадените ясенови култури чрез сеене на
семена в редов посев с разстояние на междуредието - 2.50 м. Този метод на залесяване
предоставя възможности за качествено отглеждане на културите до три годишна възраст,
включващо плевене и окопаване в редовете и
дисковане с трактор на междуредията. При
ясеновите култури 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
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нанесли щета на над 50% от ясеновата култура
в отдел 5-1 на територията на ДЛС ”Шерба” с
обелване и прегризване върховете на фиданките. Известно е, че дивечът е нанесъл масови
повреди на младите горски култури в „Лонгоза”
през периода 1981 г. - 1984 г. ,когато е изобилствал в този район. Друг сериозен проблем
са късните пролетни слани, които често водят
до „прегаряне” и опадване на нежните скорошно развити листа. Това оказва влияние, както
върху жизнеността на фиданките и върху прираста. Същият изостава пропорционално за
времето необходимо за възстановяване на фиданките, което варира приблизително около
месец. Тези неприятни последствия по принцип
са по-характерни за залесяванията в пониженията на лонгозната гора. Констатирани са случаи на поражения от сланите и върху склопени
млади насаждения при ясена и летния дъб.
Културите с редово смесване на липа и
полски ясен са в добро състояние в полза на
ясена. Той 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. Тя наймного спомага на ясена за прираст по височина, самоокастряне и оформяне на мощна корона.
По-добро е състоянието на липата в смесените култури на територията на ДГС „Старо
Оряхово” – отд. 75 и 76. Там липата е в подобро общо състояние-оформено стъбло и подобре развита корона. Твърде е вероятно това
да е подпомогнато от факта, че отделите са
разположени по периферията на гората и до
дървостоя достига повече светлина и почвата
да е по-аерирана.
Подобно е състоянието и при смесените
черорехово-липови култури.
Културите от интродуцирани екотипове летен дъб - в отдели 33-ж и 34-з и от френски
летен дъб при ДЛС ”Шерба” са в много добро
състояние, с добри източени стъбла. В добро
състояние са и младите новосъздадени култури
от словонски дъб в района на ДГС „Старо Оряхово”. В ранна възраст културите от летен дъб
често страдат от „маносване”.
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-в
на територията на ДЛС”Шерба”. След изтегляне на водата половината площ е възобновена с
подраст от полски ясен.
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 им
помагат.
Яворът /Acer pseudoplatanus/ е масово изсъхнал, а махалебката /Prunus mahaleb/ е в
закърняло полужизнено състояние. Опитите с
райска ябълка са провалени още в началото.
2. Технологиите на залесяване и подготовка на
почвата
2.1. Технологиите на залесяване
Технологиите за залесяване, практикувани
в лонгозната гора са чрез сеене на семена и
садене на фиданки, след предварително извършена пълна почвоподготовка.
Много добри резултати се получават при
залесяването с полски ясен чрез сеене на семена в редов посев. Практикува се завишена
посевна норма при сеенето, която е в правопропорционална зависимост впоследствие с
процента на прихващане на новосъздадената
ясенова култура. Не са редки случаите, когато
благоприятстват всички условия и се получават
култури с голяма гъстота/ отд. 8-з и отд. 29-и
при ДЛС ”Шерба”/. В тези случаи е необходимо да се извърши осветление до петата година.
Чрез сеене със семена са създадени и
почти всички култури от черен орех. За тях е
присъщ изключително висок % на прихващаненад 90 %.
Залесяванията със семена при полския
ясен и черния орех са извършени през есента,
а залесяванията чрез садене на фиданки при
полския ясен, летния дъб и всички интродуцирани дървесни видове са извършени през пролетта.
При летния дъб се предпочита залесяване
чрез садене с фиданки. Предпочитанието на
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този метод произхожда основно от факта, че
дивечът и гризачите нанасят сериозни щети на
засетите жълъди и предварително компрометират бъдещите резултати.
С фиданки са залесени липата, явора, чинара, обикновения орех, махалебка, райска
ябълка и т.н.
Тополите са залесявани предимно с фиданки и в много по-малка степен с „резници”.
2.2. Технологиите на подготовка на почвата
Технологиите на подготовка на почвата в
лонгозните гори се свеждат задължително до
пълна почвоподготовка.Пълната почвоподготовка включва изкореняване, избутване, подравняване на площта /гредиране/ и риголване.
Непосредствено преди залесяването се извършва дисковане на площта. В периода до 1990
г. се е практикувало „взривяване” на големите
ясенови пънове с диаметри над 40 см.Това е
било необходимо поради невъзможното им
изкореняване с наличната горска техника. След
1990 г. „взривяването” на пънове е преустановено.
Извършени са и опитни залесявания без
предварителна пълна почвоподготовка, но резултатите от тях са незадоволителни.
Разработени са системи на агролесовъдство за съчетаване на горските култури с временно селскостопанско ползване в първите
години след залесяванията [2].
Площите, освободени след отсичане на
дървостоя за залесяване са богати на хумус и в
предните десетилетия са се използвали активно
за земеделско производство.Те са били оставени да „починат” първите една или две години и
съответно са били предоставяни за земеделско
ползване на местното население, служители и
работници в горите. Предвид интензивния растеж на полския ясен са били ползвани и междуредията в първата и втората година след залесяването. Основно площите в „Лонгоза” са
ползвани за сеене на царевица и „бостани”.
На територията на ДГС „Старо Оряхово”
през 2000 г. са направени опити за подпомагане на естественото възобновяване чрез залесяване в площадки под склопа. Залесени са по 9
бр. Фиданки /6 бр. от п. ясен и 3 бр. от летен
дъб/ в площадки с размери 2 м./2 м. , окопани
на около 30 см. дълбочина. Резултатите от
залесяването са добри, тъй като голяма част от
фиданките се запазиха. Това, че са под склопа
на гората и невъзможността да се извърши
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качествено отглеждане и обработка на почвата,
способства за намален прираст по височина и
по-слаба обща жизненост. За сравнение със
залесяванията чрез сеене на семена, след пълна почвоподготовка са измерени следните височини:
- при залесяване под склопа-височина на
фиданките на деветата година - между
1 м и 2 м.
- при сеене на семена след пълна почвоподготовка –височина на фиданките
на третата година - 2.5 м,т.е. средният
годишен прираст е около 80-90 см.
3. Отгледни грижи за новосъздадените горски
култури
3.1. Отглеждане на културите
Отглеждането на младите култури се извършва чрез плевене и разрохкване в редовете
и дисковане на междуредията.
Поради богатите на влага лонгозни месторастения е характерно наличие на буйно затревяване. Този фактор налага извършване на поголям брой окопавания на новосъздадените
горски култури в „Лонгоза”. На практика е необходимо едногодишните култури да се окопават по пет пъти, за да се осигури необходимата
обработка на почвата. При нормални естествени климатични условия се налага ежемесечно
отглеждане, а при увеличаване броят и количествата на валежите-влизане на три седмици.
3.2. Осветление и кастрене на културите
При новосъздадените горски култури от
полски ясен се наблюдава изключително интензивен растеж. Резултата от този процес е склопяването им до петата година. Точно тогава е
моментът едновременно с осветлението да се
извърши и кастрене на предварително отбелязани желани стъбла. Целта е да се определят и
обозначат своевременно желаните стъбла, за
да бъдат толерирани при бъдещите отгледни
мероприятия.
4. Промени в състава на естествените лонгозни
екосистеми и оптимизиране на биоразнообразието
4.1. Промени в състава на естествените
лонгозни екосистеми:
Основни причини за промяната на състава
в лонгозните гори са: „холандската болест”
/Grafium ulmi/ при бряста /Ulmus compestris/,
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промените на водния режим на гората и антропогенното въздействие. То се проявява чрез
извършването на голи сечи върху големи площи, интродукция на нетипични за „Лонгоза”
дървесни видове и др.
Чрез планирани и реализирани голи сечи е
критично намален запаса и състава на видовете
с единично участие в състава на основното
насаждение. Голяма е вредата от изсичане на
втория етаж и третия етаж от подлес, подраст и
храсти на 100%, без да е определена качествено целта и нуждата от сеч.
Табл. 2. Сравнителна характеристика на дървесния
състав на Резерват „Камчия” и „Стопанската част”
на лонгозната гора
Резерват
„Стопанска
Състав
„Камчия”
част”
%-но участие
%
%
на:
полски ясен
80.0
93.0
летен дъб
13.0
0.6
полски бряст
0.3
4.3
други видове
6.7
3.1

Днес 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
Резерват „Камчия”.
Полският бряст /Ulmus compestris/ в миналото е представлявал над 50% от запаса на
лонгозната гора. При нападането му от т. нар.
холандска болест, особено след 1936 г. той
критично намалява участието си.
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.
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/, горскоплодни 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./.

4.2 Оптимизиране на биоразнообразието
на лонгозните гори
Оптимизирането на биоразнообразието е
една от основните задачи за опазването и повишаването устойчивостта на лонгозните екосистеми. Всеки един дървесен вид изпълнява
специфично определена роля и функции, които
предопределят устойчивостта на екосистемата.
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.
5. Алтернативи за повишаване устойчивостта
на лонгозните екосистеми при бъдещи залесявания
Алтернативите за повишаване устойчивостта на лонгозните екосистеми са свързани
преди всичко с възстановяване на естественото
биоразнообразие в лонгозната гора. Това може
да се осъществи чрез възстановяване участието
на летния дъб и полският бряст в състава на
гората.
Най-големи са перспективите пред летния
дъб /стежера/, тъй като той е типичен лонгозен
дървесен представител с доказано ценна дървесина неотстъпваща по качества на останалите дъбове.
Водещото предимство на летния дъб произхожда от факта, че той е с мощно развита и
дълбока коренова система, поради което е
твърде вероятно да бъде по устойчив на продължителни засушавания. Глобалното затопляне на Земята неизменно ще доведе до промяна
в климатичните условия и ще постави на риск
бъдещото устойчиво съществуване на лонгозната екосистема. Опасността е реална предвид
намаленото биоразнообразие и сведеният дървесен състав до 93% участие на полския ясен в
стопанската част на лонгозната гора и 80% в
Резерват „Камчия”.
От продължителните летни и дори есенни
засушавания през 2006 г. и 2007 г. се конста85
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тира съхнене на единични ясенови дървета в
по-високите части на лонгозната гора. Тези
първи признаци дават ясен знак, че трябва да
се търсят алтернативи на полския ясен.
Летния дъб се явява, като единствена възможна и съпоставима алтернатива на полския
ясен, затова усилията трябва да се насочат към
него. Поради мощната си коренова система
издържа по-добре на засушавания от ясена.
Това трябва да мотивира възстановяването му
в състава. Необходимо е да се задълбочат изследванията върху него, за да се подбере найподходящия екотип за лонгозните месторастения.
Докато при полския ясен възобновителните
процеси зависят в най-голяма степен от осигуряването на заливаемост на гората, при летния
дъб нещата не стоят по същия начин. ”Стежера” няма откъде да се възобнови по естествен
път, за това трябва да бъде внесен изкуствено
чрез залесяване.
Проблемът при стежера е набавянето на
семената /жълъдите/, защото няма семепроизводст-вени насаждения от него. Той се среща
единично или на малки групи, а семеносните
му години са рядкост. Дори при наличие на
семеношение събирането на семена в поголеми количества е трудно, защото дивеча и
гризачите също ги очакват и оползотворяват за
храна.
По-големи са възможностите за събиране
на жълъди в Резерват „Камчия” от стежерите
по периферията на гората, които по принцип
семеносят по-често, но там естествено съществува ограничителен режим.
Предвид на горните факти опитите направени на територията на ДГС „Старо Оряхово”
за залесяване със словонски дъб са от съществено значение.
Реалистична цел е да се търсят възможности за набавяне на големи количества жълъд
от словонски дъб, вардимски дъб или други
лонгозни типове дъб. С тези семена да се произведат фиданки в съществуващите лонгозни
разсадници на ДГС „Старо Оряхово” и ДЛС
”Шерба”. Произведените фиданки трябва да
послужат за създаване на бъдещи семепроизводствени насаждения, които да станат като
„банки” за производство на посевен и посадъчен материал за залесяване.
Друга алтернатива за повишаване устойчивостта на лонгозните екосистеми е увеличаване
на залесяванията с полски бряст и горскоплодни дървесни видове, които имат неизменно
86

свое място в гората. Също трябва да се толерират и видовете с единично участие в състава.
Стремежът на лесовъдите следва да се насочи към оползотворяване възможностите за
естествено възобновяване на полския ясен, тъй
като той се явява като самосев. За целта е
необходимо да се възстанови влажностния режим на гората.Това може да стане с използване на високите речни нива на р. Камчия чрез
построяване на система от контролиращи прагове.
Контролирането е необходимо, за да се
избегне конфликт на интереси със собствениците на прилежащи земи върху заливни площи.
Изводи и препоръки
1. Поддържането на по-богато биоразнообразие предоставя възможности за реакция на лонгозната екосистема срещу
неблагоприятни фактори и въздействия
на околната среда.
2. Алтернативите за повишаване устойчивостта на лонгозните екосистеми са
свързани преди всечко с възстановяване
на естественото биоразнообразие в лонгозната гора. Това може да се осъществи чрез възстановяване участието на
летния дъб, полският бряст и горскоплодните дървесни видове в състава на
гората, както и толерирането на видовете с единично участие.
3. Летния дъб е единствена възможна и
съпоставима алтернатива на полския
ясен, затова усилията трябва да се насочат към него, като се подбере найподходящия екотип.
4. Възстановяване на влажностния режим
на гората с целенасочено използване на
високите речни нива на р. Камчия и
чрез построяване на система от контролиращи прагове за повдигане нивата
на подпочвените води.
1.
2.
3.
4.
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AFFORESTATION IN THE FLOOD – PLAIN FOREST AROUND RIVER “ KAMCHIA “ –
RETROSPECTION AND ALTERNATIVES FOR INCREASING THE STABILITY
OF THE ECOSYSTEMS
Georgi Georgiev
Forest Research Institute, BAS, Sofia, Bulgaria
Abstract
This report intended to present: The condition of the created tree cultivation in the biggest flood- plain forest
in Bulgaria. Technologies for afforestation and preparation of the soil. Different cares for keeping of a new forest
cultures. Optimizing the biodiversity and technologies for soil preparation. Afforestation and cultivating of newcreated forest. Alternatives for increasing of stability of flood- plain ecosystems in future afforestation.
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АНАЛИЗ НА МЕХАНИЗИРАНАТА ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА ВЪРХУ
НАКЛОНЕНИ И ЕРОЗИРАЛИ ТЕРЕНИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА УСТОЙЧИВИ ГОРСКИ
КУЛТУРИ
Константин Маринов, Емил Кичуков
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Резюме
Създаването на горски култури върху наклонени и ерозирали терени изисква провеждането на подходяща
почвоподготовка. В зависимост от особеностите на терена, лесо и агротехническите изисквания на културата,
наличните технически средства и организацията на работа могат да се прилагат различни технологични схеми
на почвоподготовка. Прилагането на механизирани технологии предлага благоприятни възможности за подобряване на условията и разходите на труд. Механизираната почвоподготовка създава условия за по-интензивна
обработка на почвата, с което да се подобри нейното плодородие, климатичната и растежната среда. Поради
тази причина тя се определя като важен фактор за устойчивото развитие и растеж на културите. Тя е основна
предпоставка и за въвеждането на механизация в процесите на садене и отглеждане на растенията. В лесокултурната практика съществуват различни технически средства и варианти за почвоподготовка. В настоящата
работа е проведено изследване върху процесите на механизирана почвоподготовка с булдозерни и разрохкващи агрегати. Тези агрегати имат сравнително по-широко разпространение в нашата страна, като се отличават
с по-универсалното си приложение. За провеждане на изследването са направени хронометражи и операционни снимки на процесите по терасиране, подравняване и разчистване на площи и дълбоко разрохкване на почвата. Установени са количествените и стойностни показатели за извършване на операциите при дадени условия
на работа. Направена е оценка и сравнителен анализ на изследваните технологии. Получените резултати могат
да послужат за нормиране на разходите на труд и гориво на изследваните агрегати при почвоподготовка на
терени с наклон до 25 градуса.
Ключови думи: почвоподготовка, устойчиви култури, булдозери, разрохквачи
Key words: soil preparation, sustainable plantations, bulldozers, scarifiers

Увод
Устойчивото стопанисване на горите у нас
изисква провеждането на подходящи възобновителни мероприятия в насажденията. В редица
от случаите това може да се постигне само
чрез планиране на залесителни мероприятия
[2]. Такива мероприятия се налагат и в случаите на възникване на горски пожари, природни
бедствия и др. Съществува и една не малка
част от лошо стопанисвани ниско продуктивни
гори и пустеещи земи (голини) от горския
фонд. В съответствие със стратегията за развитие на отрасъла по горско стопанство, залесяването на такива обекти се явява основен метод за работа. Успоредно с възстановяването и
увеличаването на дървопроизвoдствените ресурси, новите залесявания ще спомогнат за
овладяване на ерозионните процеси, ще способстват за подобряване на екологичната обстановка, развитието на туризма и др.
Почвоподготовката на терените включва
предварителна подготовка на площите за залесяване и основна обработка на почвата. Тя е
най-трудоемката и енергоразходна дейност в
процеса на създаване и отглеждане на горските

88

култури. В най-голяма степен това важи при
усвояването на площи, разположени върху
наклонените терени, които са преобладаващи
за нашите гори.. Внедряването на подходящи
машини ще доведе до повишаване на производителността, снижаване на разходите и облекчаване на условията на труд [4]. От друга
страна механизираната почвоподготовка дава
възможност за по-интензивно въздействие върху почвата, с което се създават благоприятни
почвени и климатични условия за по-добро
прихващане и развитие на фиданките. Изброените до тук факти показват актуалното значение, което има механизираната почвоподготовка в лесокултурната дейност.
Използването на съвременни механизирани технологии за почвоподготовка е предпоставка и за по-нататъшното механизиране на
процесите по садене и отглеждане на растенията [1]. Създават се условия за внедряване на
по-ефективни технологии и системи от машини, с което да се постигне по-пълна механизация на процесите в лесокултурната дейност.
Това от своя страна ще доведе до снижаване на
общите производствени разходи и осигуряване

Константин Маринов, Емил Кичуков

на благоприятни възможности за по-интензивен
растеж на културите.
Целта на настоящата работа е да се изследва работата на тракторни агрегати за терасиране, за разчистване на дървеснохрастова
растителност и основна обработка на почвата
при залесяване върху наклонени терени. Предмет на изследването е установяване на производствените и разходните показатели на изследваните агрегати, при зададени условия на
работа.
Обекти на изследването са булдозерен
агрегат за терасиране, състоящ се от трактор
Т-170 и универсален булдозер ДЗ-38, булдозерен агрегат за разчистване и подравняване,
състоящ се от трактор Т-170 и фронтален булдозер ДЗ – 27 и агрегат за дълбоко разрохкване (основна обработка) на почвата, състоящ се
от трактор Т-170 и фронтален изкоренителразрохквач Д-513А.
Резултатите от настоящето изследване ще послужат за получаване на данни за техникоексплоатационните показатели на използваните
агрегати за почвоподготовка върху терени с
наклон до 25 градуса.
Изследването е проведено на територията
на ДГС “Елхово”, отдел 474. Обектите за почвоподготовка и залесяване са разположени
върху площи заети от дървеснохрастова растителност с височина до 3,5 m, голи и частично
ерозирали терени.
1. Методика на изследването
Цел и задачи на експерименталното изследване. Целта на настоящето изследване е да
бъдат установени операционната и сменната
производителност на машинно-тракторните
агрегати и относителния разход на гориво. Реализирането на поставената цел на експерименталното изследване ще се постигне като се
решат следните задачи: извършване на хронометраж на технологичните операции; разработване на снимка на работния ден; установяване
на изразходваното количество гориво.
Обекти на изследването. Обектите на изследване са: булдозерен агрегат за терасиране –
Т–170 и ДЗ–38, булдозерен агрегат за разчистване и подравняване на терена – Т–170 и ДЗ–
27 и агрегат за дълбоко разрохкване на почвата – Т–170 и Д–513А.
Входни параметри. За входни параметри на
изследването са използвани основните фактори, характеризиращи терена и условията на
работа: наклон и характер на терена; дълбочи-

на на обработката; ширина на терасите и поясите.
Изходни параметри. Параметрите, които се
измерват са времето за извършване на дадена
технологична операция, обработената площ,
производителността и относителния разход на
гориво.
Условия на изследването. Видът на площта
за залесяване е голина с югоизточно изложение, с надморска височина 200 m. Почвата е
канелена горска, с глинесто песъчлив механичен състав, категорията е тежка. Наклоните
варират от 8 до 25 градуса. Дълбочината на
хумусния хоризонт варира от 20 до 33 cm.
Типът месторастене е T-I-2 B1. Основната растителност е драка с височина до 3,50 m, заемаща 80% от цялата площ.
Място на изследване. Изследването се извършва върху опитни площи в отдел 474, подотдели 2 и 4 на ДГС ”Елхово”, в землището на
с. Лесово. Втори подотдел е с площ 55 dka, а
четвърти – 541 dka.
Методи и средства за измерване. Опитните
измервания се провеждат чрез хронометриране
на изследваните технологични операции: разчистване на храсти и подравняване на площите,
изграждане на изкопнонасипни тераси и дълбоко разрохкване на почвата. За осъществяване
на измерванията се залагат пробни площи със
средна дължина 100 m. Разхода на гориво се
измерва и отчита в обемни единици на база
изразходваното гориво по операции. Съставянето на снимка на работния ден се прави в
съответствие с познатите ни методи [5]. За
изследването се изготвят по три снимки за всяка технология. Екипировката за изследването
се състои от хронометър с точност до 1 s, ролетка с точност до 1 cm, GPRS система за определяне на площта на обектите, наклономер
за определяне на ъгъла на напречния наклон на
склона, обемна мярка за отчитане на разходваното гориво с точност до 0,1 l.
Ред за провеждане на изследването. Изследването се провежда в следният ред: 1 − изрязване на храсти и подравняване на терена; 2
− изграждане на тераси с ширина на платното
3,5 m; 3 − дълбоко разрохкване на почвата до
0,4 m.
Брой на измерванията и наблюденията. За
провеждане на измерванията се използват 30
опитни площи. За всяка технологична операция
са залагат по десет площи. За отделните опити
при хронометрирането се правят средно между
25 и 30 опитни наблюдения. За съставяне на
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снимка на работния ден се правят наблюдения
в десет последователни работни дни.
Продължителност на експеримента. Изследването се провежда от 11 февруари до 28
март, 2008 г. Общата продължителност е 33
работни дни.
Методи за обработка и анализ на резултатите. За събиране и отчитане на данните, както
и за обработка на резултатите, получени от
отделните опити се използва статистическия
подход, основаващ се на математическата статистика. За съпоставяне на получените резултати се използва сравнителния метод, с който
се отчита влиянието на различните фактори
върху технико-експлоатационните показатели
на агрегатите.
2. Обекти и технологии за почвоподготовка
Площите за изследване на почвоподготовката са разделени условно в три обекта.
Първият обект включва пълно отстраняване на нежеланата растителност. В него се
включва изрязване на храстите с височина до
3,5 m, премахване на тревната растителност и
чима и подравняване на терена. За целта се
използва булдозерен агрегат, състоящ се от
трактор Т-170 и фронтален булдозер ДЗ-27 с
работна ширина 3,30 m.
Вторият обект се намира в горната част
на склона и се характеризира със среден наклон на терена 10 градуса. Площта в този обект
е предварително почистена от храстовата растителност и подравнена с фронталния булдозер
ДЗ-27. В този обект се извършва дълбоко разрохкване на почвата, без обръщане на орния
слой на дълбочина до 40 cm. Използва се изкоренителен агрегат, състоящ се от трактор Т170 и фронтален изкоренител-разрохквач Д513А с работна ширина 1,40 m.
Третият обект се характеризират със среден наклон на терена 22 градуса. Площта е
предварително почистена. Този обект включва
изграждане на изкопно-насипни (стъпаловидни)
тераси. Терасирането се извършва с булдозерен агрегат, състоящ се от трактор Т-170 и
универсален булдозер ДЗ-38. Средната широчина на терасите е 3,5 m. Основната обработка
включва дълбоко разрохкване (удълбочаване)
на терасното платно с изкоренител-разрохквач
Д-513А. Дълбочината на разрохкване е до 40
cm.
Технологията на работа и при трите обекта включва предварително изрязване на храстите с фронтален булдозер ДЗ-27. Изрязаната
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растителност се избутва извън площите за залесяване. За осигуряване на по-висока устойчивост и безопасност на работа, както и за
намаляване на общото съпротивление на агрегата, работният ход се извършва отгоре надолу
по посока на склона. При площи с по-малък
наклон на терена до 6÷8 градуса, при които се
прави пълна (целоплощна) почвоподготовка,
успоредно с изрязването на храстите се извършва и подравняване на терена. В този случай
дълбочината на обработка на почвата достига
до 10÷15 cm.
Дълбокото разрохкване (основната обработка) на почвата върху площи с наклон 8÷15
градуса, с цел ограничаване на ерозионните
процеси, се прави в пояси по хоризонталите на
терена. При тази операция успоредно с разрохкването се изваждат и корените, намиращи се в
обработваемия слой. Обработените с изкоренителя Д-513А пояси (бразди) от втория обект
имат ширина 1,50÷1,60 m (фиг. 1). Между
поясите се оставя необработена ивица с ширина не по-малко от 0,5 m. При движение напред
(работен ход на агрегата), пред щита на работния орган се натрупва известно количество
земна маса и корени във вид на вал, който затруднява движението на агрегата. Това налага
технологично прекъсване на работния ход и
изваждане на работния орган над почвата. Поради тази причина средната дължина на един
работен ход се ограничава до 70÷80 m. Образуваните при работния ход земни валове могат
да изпълняват водовъзпираща функция. Терените, които са подложени в една или друга степен на ерозия е желателно да имат такива валове. Това е една от причините в залесяваната
площ, получените валове да не се подравняват.
За един непрекъснат работен ход призмата на
валовете трябва да има следните размери: височина до 0,8 m, дължина до 1,60 m и ширина
до 1 m. За тази цел агрегатът трябва да извършва неработни ходове на заден ход, които са
два пъти по-дълги от работните ходове. Това
ще доведе до намаляване на производителността на агрегата, но от друга страна такъв технологичен вариант води до забавяне на водния
оток, ограничаване на ерозионните процеси и
до по-добро влагозапасяване на орния хоризонт. Този компромис ще гарантира условия за
по-добро прихващане и по-устойчиво развитие
на горските култури.
Механизираната почвоподготовка на площи с наклон на терена от 15 до 30 градуса е
възможна чрез изграждане на стъпаловидни
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тераси. Вторият обект за изследване е със среден наклон 22 градуса. При него почвоподготовката включва терасиране на склона и ос-

Фиг. 1. Схема на движение на агрегат (Т–170 и Д–
513А) за дълбоко разрохкване на почвата

Профила на платното се оформя за 3 до 4
хода на агрегата. Машинните тераси, в сравнение с ръчните тераски имат по-висока себестойност, но като противоерозионни съоръжения
са значително по-ефективни. Поради тази причина машинните тераси изпълняват значима
роля за овладяването на ерозионните процеси и
като такива, те се явяват важен фактор за устойчивото развитие на горските култури [3].
Съпаловидните тераси се явяват и главна предпоставка за механизираното садене и отглеждане на културите върху наклонени терени.
Основната обработка на терасите се прави чрез
дълбоко разрохкване в зоната на изкопната
част на терасното платно, с помощта на изкоренител-разрохквач Д-513А на дълбочина до
40 cm.
3. Резултати от изследването
Въз основа на проведените изследвания
върху механизираната почвоподготовка на наклонени и частично ерозирали терени бяха получени резултати за операционната производителност, сменната производителност, разхода
на гориво и крайната цена на един декар почвоподготовка.

новна обработка на почвата в терасните платна. Терасирането се извършва по хоризонталите на терена (фиг. 2).

Фиг. 2. Схема на движение на агрегат за терасиране
(Т–170 и ДЗ–38) и параметри на терасите

3. 1. Почистване на площи от храсти с
височина до 3,5 и гъстота до 80% от общата
площ и едновременно подравняване с булдозерен агрегат – Т-170 и ДЗ-27
- Операционна (часова) производителност
– 1,83 dka/h;
- Сменна производителност – 9,81
dka/cm;
- Относителен разход на гориво – 13,83
l/dka;
- Цена на един декар – 64,93 лв/dka.
3. 2. Дълбоко разрохкване на тежка почва във вид на пояси, с едновременно изкореняване на корени от храсти, с изкоренителен агрегат – Т-170 и Д-513А на дълбочина до 40
cm, при средна дължина на поясите 190 m и
ширина 1,50 m.
- Операционна (часова) производителност
– 0,76 dka/h;
- Сменна производителност – 3,89
dka/cm;
- Относителен разход на гориво – 33,3
l/dka;
- Цена на един декар – 163,75 лв/dka.
3. 3. Терасиране на площи с наклон на
терена до 28 градуса с булдозерен агрегат – Т-
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170 и ДЗ-38, при средна дължина на терасите
220 m и ширина 3,5 m.
- Операционна (часова) производителност
– 0,64 dka/h;
- Сменна производителност – 3,38
dka/cm;
- Относителен разход на гориво – 39,5
l/dka;
- Цена на един декар – 188,46 лв/dka.
Определянето на себестойността на дадена операция за един декар е направена на база-

та на цената на една машиносмяна, включваща
трактор Т-170, която за изследвания период е в
размер на 637 лв/мсм. В тази цена са включени всички калкулации за направените разходи и
заплати.
От направените измервания е съставена
снимка на работния ден, включваща наблюдаваните времена по отделните операции. Резултатите са представени в табл.1.

Табл. 1. Снимка на работния ден на изследваните операции и агрегати
Разчистване и
Разрохкване и
Терасиране,
Наблюдавани времена, min
подравняване
изкореняване,
Т-170 и ДЗ-27 Т-170 и Д-513 Т–170 и ДЗ–38
Тр.х - време за работен ход
323,4
308,1
316,3
Тпр.х - време за маневриране и празен ход на агрегата
75,3
108,1
88,1
Тп.з - време за подготвително-заключителни работи
38,2
35,2
30,1
Тобс - време за обслужване на машината
23,3
9,6
20,9
Тп.е - време за почивки и естествени нужди
19,8
19,0
24,6
Тсм - работно време в една смяна
480,0
480,0
480,0

Един от основните фактори за намаляване
на разходите за единица площ е намаляване на
времето за престой на машините. Това изисква
добра организация на производството, поддържане на машините в техническа изправност и
ритмично зареждане на тракторите с необходимите горивосмазочни материали. Направените снимки на работния ден отразяват в найпълна степен тези изисквания.
Изводи и препоръки
Използването на тракторни агрегати за
почвоподготовка води до увеличаване на производителността и подобряване на условията на
труд. Те осигуряват възможност за поинтензивна обработка на почвата и за скъсяване на времето за провеждане на мероприятията
по залесяването. През последните години делът
на механизираната почвоподготовка у нас е
значително намалял. Това се дължи главно на
по-малкия обем на залесителна дейност, поради организационни причини и липсата на технически средства. Засега тя се провежда сравнително ограничено и предимно при залесяването
на по-големи площи.
Изграждането на изкопно-насипни тераси и
орни пояси върху наклонени терени с помощта
на тракторни агрегати способства за подоброто овладяване на ерозионните процеси.
По такъв начин механизираната почвоподготовка създава предпоставки за по-добро прихва-
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щане и устойчиво развитие на горските култури.
Направените изследвания върху механизираната почвоподготовка при наклонени и частично ерозирали терени за така определените
условия на работа имат следните основни приноси:
- Разработени са снимки на работния
ден за терасиране, разчистване от
храсти и подравняване на площи и
дълбоко разрохкване на почвата
- Установени са основните техникоексплоатационни показатели на фронталните и универсални булдозерни и изкоренителни МТА на базата на трактор Т170: операционната и сменна производителност; относителния разход на гориво и средната цена за един декар
почвоподготовка.
Получените резултати могат да послужат
за нормиране на разходите за труд, материали
и парични средства за механизирана почвоподготовка при залесяване на наклонени терени.
1.
2.
3.
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ANALYSIS ON THE MECHANICAL SOIL PREPARATION ON INCLINED AND ERODED
TERRAINS FOR ESTABLISHMENT OF SUSTAINABLE FOREST PLANTATIONS
Konstantin Marinov, Emil Kitchukov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The establishment of forest plantations on inclined and steep terrains and eroded soils requires preliminary
preparation of the areas and the relevant soil preparation. Depending on the peculiarities and the character of the
terrain, on the technical means and organization of work, different technological schemes and variations can be
applied. Mechanical technologies offer big opportunities for implementation of these afforestation activities.
Favorable soil and climatic environment can be created by them, which makes them strong factor for the
sustainable development, growth and productivity of the plantations. In the present work, investigation on the
technological processes at mechanical soil preparation by bulldozer and soil scarifier units was performed.
Operative photos of the studied processes were made. Expenditures for the operations by quantity and as values
were determined. Assessment and comparative analysis on the investigated technologies were performed. The
results of this study can be applied for the labour and technical norms in soil preparation on terrains up to 250.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕОГРАФСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
КАТО ЕФЕКТИВНО СРЕДСТВО ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРИТЕ
Мария Асенова
Лесотехнически университет, София
Резюме
Приложението на географските информационни системи (ГИС) за горите е предпоставка за стопанисване
и устойчиво развитие на горския отрасъл. Съдържанието и структурата на базите данни в ГИС трябва да отговарят на спецификата на информацията за горите в България. ГИС предоставя възможност за дигитално представяне, съхраняване и организация на географската и атрибутната информация и осигурява динамична връзка
между векторни и растерни данни и табличната база данни за обекта. Чрез нея се постига автоматизиран достъп до всяко насаждение и връзка с външни база данни. Продуктът ГИС за горите позволява изработването на
широк спектър от справки, заявки, баланси, сборни таблици, диаграми, анализи, оценки и моделиране по желание на потребителя, както и съставяне тематични карти, фотокарти и 3D карти в различен мащаб, съдържание и оформление.
Ключови думи: векторни и растерни модели, картографски приложения на ГИС, атрибутни бази данни,
устойчиво управление
Key words: vector and raster models, cartographic GIS applications, attribute data base, sustainable
development

Увод
Все повече се налага значимостта на географските информационни системи (ГИС)
като един от инструментите, подпомагащи
устойчивото развитие. В световен мащаб се
наблюдава скок в развитието на ГИС приложенията и технологиите, които дават възможности за по-добро управление в условията на
глобализация.
ГИС, както всички други информационни
системи, съдържа събрани и подредени данни
и процедури, които са предназначени да помагат на потребителите в извършване на определена дейност. Специфичното за ГИС е в
пространствената интеграция на географската
информация и в специалните отношения между основните компоненти в структурата й.
Уникална е ролята на ГИС като място за
съвместяване и обработка на разнообразни
географски данни (по вид, формат, точност,
време и източник) и като начин за споделянето им от широк кръг ползватели. Това превръща потребителите от пасивни наблюдатели
на пространствена информация в активни
участници в анализа й, търсенето и вземането
на правилни решения. ГИС осигурява побързо и ефективно извършване на обработка
на геоданните с по-добри резултати и повисока на достоверност на крайната информация.
Процесът на проектирането на ГИС започва от хората и техните нужди и завършва с
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приложението й в тяхната дейност. Основните
елементи в структурата на ГИС са човешкия
ресурс, пространствените данни, хардуер,
софтуер и приложения. Главни етапи при създаването на една ГИС са: обосновка на необходимостта от ГИС; стратегия и план за изпълнение; проектна фаза и пилотен проект;
разработка на приложения; поддръжка и обновяване; обучение и оценка на продукта.
Според водещи специалисти внедряването на
ГИС включва няколко нива: настолни ГИС – за
създаване и редактиране на данни; сървърни
ГИС – за споделяне на информация с множество потребители и национални ГИС - свързващи сървърни технологии с цел сътрудничество и споделяне на информация на национално ниво. Тези три направления създават
основа за четвърто ниво - за работа на ГИС
през Web приложения за широк кръг ползватели.
1. Развитие на геоинформационния процес за
горите
В създаването и приложението на ГИС за
горите у нас участват редица фактори: институции, регламентиращи дейностите в областта
на геоинформатиката (министерства и държавни ведомства); потребители (държавен,
обществен, частен сектор); автори, създаващи
геоданните (частни или държавни фирми);
разпространители на данни. Сложни са отношенията между участниците в геоинформаци-
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онния процес, макар и регламентирани законово по отношение на собствеността и възможностите за ползване на данните. От решаващо значение за създаване на условия за
развитие на ГИС технологиите и геоинформационната инфраструктура в страната е продължаването и усъвършенстването на този
процес на регламентация.
В последните години в България бе натрупан опит в областта на стандартизиране на
географската информация и изискванията към
представяне на геоданните в единен формат.
За кадастъра на земеделските земи бе въведен ZEM формат, за кадастъра на земите и
горите от горския фонд - модификация на
ZEM, за кадастъра на населените места –
CAD формат. С помощта на тези унифицирани формати се осъществява обменът на геоданни за различни по обхват и принадлежност
територии (землища, горски стопанства, населени места).
Изходни източници за цифровите кадастрални данни за земите от селскостопанския и
горския фонд са: топографски карти в М
1:5000, ортофотопланове, теренни измервания; данни от земеразделянето и възстановяването на собствеността в цифров вид, топографски карти в М 1:10 000 и горски карти,
аерофотоснимки, изображения. Цифровите
данни се получават чрез дигитализация на
разнородни по качество и мащаб, съдържание
и оформление физически носители при липса
на достатъчно данни за първоизточниците и
параметрите им. Опитът при съвместяване
(„налагане”) на данни от планове за земеразделяне на съседни землища и данни за фондови и имотни граници от различни източници
сочи, че разминаванията в някои случаи са
драстични. Това създава затруднения при съставянето на слоевете с графични данни в ГИС
за горите и други области. При обработка на
данните от лесоустройствените проекти се
проявяват проблеми, свързани с привеждането на границите на горските стопанства към
землищни граници. Възникват трудности поради разновременността на данните в проектите на съседните горски стопанства, между
които има обмен (отдаване или приемане) на
площи. Проблеми има и при разделянето на
подотдели по вид собственост и свързаните с
това промени в атрибутните данни.

2. Въвеждане на формати за обмен на данни
за горите
Приложението на ГИС в горското стопанство е свързано основно със съставянето на
тематични приложения, с интерактивен анализ
и визуализиране данни за горите, с управлението на информацията на недвижимите имоти в горския фонд.
Основната база данни за горите у нас съдържа информация за пространственото разположение и специфичните свойства на насажденията по административно, кадастрално
и лесовъдско деление. Базата данни за горите
е аналитичен тип база данни, която съхранява
относително статични данни за обектите, отнасящи се за определен момент (периодът на
ново устройство на обекта) и е подходяща за
проследяване на тенденции и прогнозиране.
В ГИС за горите данните са графични
(векторни и растерни) и неграфични (атрибутни). В графичните векторни данни основен
примитив се явява полигонът, като графични
елементи са подотделите (отделите). Атрибутните данни описват цифрово и текстово характеристиките на графичните елементи.
Връзката между тях се осъществява чрез общи идентификатори, които са идентични и в
графичната, и в неграфичната база данни.
Растерните данни представляват сканирани
карти и изображения (аерофотоснимки, сателитни).
Данните за горите се представят в цифров вид като текстови ASCII файлове, които
съдържат графична и семантична (описателна, буквено-цифрова) информация.
Цифровият запис за данните се представя в текстов файл с разширение *.ZEM, който
има следната структура за всеки слой: заглавен блок (Табл. 1.); графичен блок (или блокове) (Табл. 2.); контролен блок за всеки графичен блок (Табл. 2.); семантичен блок.
2.1. Заглавен блок
Заглавният блок съдържа служебна информация (Табл. 1.) за файла.
2.2. Графичен блок
Графичната информация се съдържа в
графичните блокове, описващи различните
слоеве: „Кадастър” – за кадастрални данни;
„Гори” за лесоустройствени данни, които
имат еднотипна структура. Слоят „Гори” използва разширени номенклатури за типове
линии, условни знаци и надписи специфични
95

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГИС КАТО ЕФЕКТИВНО СРЕДСТВО ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРИТЕ

на лесоустройството. Имената на графичните
слоеве са уникални в рамките на файла. Идентификаторите на контурите и номерата на

№

Тип
обект

1

точка

2
3

линия
контур

4

символ

5

текст

Табл. 2. Графични и контролни блокове – слоеве Кадастър и Гори
Графичен блок
НаименоОписание
вание
опорна
точка, която служи за описание на точки от опорната и
снимачната геодезическата мрежа
точка
полилиния
линия, която служи за описание на линейни елементи
полигон
контур, който служи за описание на площни обекти
условен
условен знак, който служи за описание на условно
изразени обекти
знак
надпис

текст, който служи за представяне на пояснителни
надписи

2.3. Семантичен блок-атрибути
Семантичната информация се представя
като набор от данни, подредени в таблици,
които образуват семантичния блок за даден
слой. Всяка таблица в семантичния блок започва с ред с името на таблицата. Съдържанието на всяка колона в таблицата се описва.
Всеки запис е един ред от таблицата и полетата (колоните) са в последователност, описана
в заглавния блок, разделени със запетая. В
ключово поле за идентификатора на записа
не може да има дублирани записи. Не се
допуска ключово поле да няма стойност.
Номенклатурите и класификаторите,
които се ползват в таблиците на семантичния блок, са нормативно установени в специални приложения.
2.3.1. Таблици към слой Кадастър
Таблиците в този слой съдържат данни за:
поземлени имоти; за собственост и други
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Контролен блок
Контрол на Тип
обект
брой надписи

10
11

брой символи

9

брой контури

8

брой линии

7

Табл. 1. Заглавен блок
Съдържание
версия на формата (от 1 до 3.01)
код по ЕКАТТЕ на населеното място
име на населеното място
име на програмната система
дата на създаване на файла
име на фирмата-изпълнител
начало на редуцирана координатна система; всички координати във файла са редуцирани спрямо тази
точка
прозорец на графиката в редуцирани координати
тип на използвана геодезическа координатна система: координатна система 1950 г.; координатна система
1970 г.; височинна система-Балтийска; зона (K3, K5, K7, K9) – задължителна само за КС1970
Съдържание на файла – служи за ориентация на софтуера за характера и обема на данните
Коментар

брой точки

№
1
2
3
4
5
6

графични обекти са уникални в рамките на
слоя, в който се намират.

площи
външни полигони
вътрешни полигони

вещни права; за носители на права; с данни за
сгради; за самостоятелни обекти в сгради; за
улици, квартали и жилищни комплекси; с данни
за адреси; за местности; за заповеди за одобряване на кадастралния план или карта; за
издатели на документи; за историята на имотите; за сервитутите; за ограниченията на ползването; документи; допълнителни данни за горски
имоти. Интерес за горското стопанство представлява таблицата за горските имоти (Табл. 3.).
Табл. 3. Таблица с допълнителни данни за горски
имоти
№
Име на полето
1
идентификатор на имот
2
държавно лесничейство
3
номер на отдел от лесоустройството
4
номер на подотдел от лесоустройството
5
площ на частта на подотдела в имота кв.м.
6
дата на регистрация
7
дата на отрегистрация

Мария Асенова

2.3.2. Таблици към слой Гори
Таблиците в този слой съдържат данни за таксационните характеристики на насажденията
(Табл. 4.). Цялостната атрибутна информация
за насажденията се задава в свързани таблици
в други формати.
Табл. 4. Таблица на подотдели
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Име на полето
уникален номер на контур
от графичния слой на лесоустройството
държавно лесничейство
номер на отдел от лесоустройството
номер на подотдел от лесоустройството
вид територия
вид гора
вид подотдел
произход
предназначение
дървесен вид
възраст в години
височина в метри
диаметър в сантиметри
запас в куб. метри
площ по документ в ха
дата на регистрация
дата на отрегистрация

3. Практическа работа
3.1. Обект и цел
В разработката е представена настолна
ГИС с териториален обхват за едно горско
стопанство. Съставената ГИС и изработените
приложения са предназначени за подпомагане
на ежедневната работа на специалистите от
УОГС ”Петрохан” - Бързия. Продуктът ГИС за

горите на УОГС ”Петрохан” е създаден на
основата на MapInfo Professional 9.0.
Обектът обхваща УОГС ”Петрохан”, област Монтана с площ от 6914.0 ха, като
включва в територията си 4 землища. Особеният му статут го дефинира като база за
учебна и научно-изследователска дейност на
ЛТУ.
3.2. База данни за УОГС “Петрохан”
Изходни данни за обекта (Табл. 5. и Табл. 6.)
са векторни и растерни графични данни,
атрибутни (таблични) данни, модели на
планове за земеразделяне, лесоустройствен
проект. Основните графични данни са в
стандартния ZEM формат, а табличните
(кадастрални и таксационните) - в XLS, DBF,
TXT формат. Извършено е конвертиране на
графичните
и
атрибутните
данни
и
геокодиране
с
конвертор
към
специализирания
за
MapInfo
формат.
Кадастралните данни са на ниво кадастрална
единица, а таксационните данни - на ниво
подотдел (отдел). Атрибутните данни са
свързани към графичните обекти чрез
идентификационни кодове - номер на
кадастрална единица за слой Кадастър или
код, генериран от името на отдел и подотдел,
за слой Гори. Специфични групи графични
обекти (линейни, текстови и символни) са
конвертирани
от
модела
на
лесоустройствения про ект от ZEM в DXF
фомат и са импортирани в MapInfo формат.
Използван е цифров модел на релефа във
векторен вид в DWG формат. Растерните данни включват: топографски карти, цветни ортофотоизображения и сателитни изображения.

Табл. 5. Изходни данни в ГИС за горите на УОГС „Петрохан”
Формат Съдържание
отдели
Графичен модел (ЛУП 2005)
ZEM
подотдели
отдели
Графичен модел ( ЛУП 1995)
ZEM
подотдели
Модел на релефа – векторен
DWG
хоризонтали през 10m
Атрибутна БД (ЛУП 2005)
XLS
таксационни данни за подотдели
Атрибутна БД (ЛУП 1995)
XLS
таксационни данни за подотдели
Атрибутна (таблична ) БД на кадастралната основа (2004)-карта
DBF
основни данни за парцел
на възстановената собственост /план за земеразделяне
TXT
Тип данни

Табл. 6. Изходни растерни
Тип растер
Формат
Цветни ортофотоизображения
PDF TIF
Сателитни изображения
TIF
Сателитно изображение
TIF

данни в ГИС за горите на УОГС „Петрохан”
Съдържание
цветни ортофотоизображения-М 1:10 000 РС 0.5m/ 2006
Spot M 1:10000 РС 5m /20-08-2004
LandSat 1:50000 РС 30m/ 2000
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(продължение)
Топографска основа
Топографска основа

TIF
TIF

топографска карта М1:25000/1991
топографска карта М1:50000/1989

3.3. Структура на ГИС на УОГС “Петрохан”
Основна задача при разработката е да се
създадат необходимите по съдържание и качества слоеве в настолната ГИС. При проектирането им са взети под внимание особеностите на графичните и атрибутни данни на
УОГС „Петрохан”. Съставящите слоеве и подслоеве са създадени от графични обекти, групирани по тип, по съдържание, източник и
тематично приложение (Табл. 7А.). От площните обекти слоят с подотделите се използва
за изпълняване на заявки към атрибутната
база данни за насажденията и за горски тематични карти, а слоят с кадастралните единици
- при работа, свързана с имоти в горския и
селскостопанския фонд.
Слоеве
Символни обекти

Текстови обекти

Линейни обекти

Голямо удобство за специалистите при
работа с ГИС е наличието на данните от предходния 10 годишен период (стар ЛУП) и възможността за съпоставка и анализ с настоящия ЛУП. Изображенията от растерните слоеве (Табл. 7Б.) в ГИС са с различни качества и
разделителна способност. Ортофотоизображенията са цветни с разделителна способност
0.5 m, което позволява актуализация и допълване с нови графични слоеве. Много полезно
за специалистите е, че наличните изображенията са разновременни. Това позволява да се
проследят и анализират тенденциите, свързани с естествените изменения в насажденията
или други промени (сечи, пожари, ветровали,
снеголоми и др.) в границите, структурата и
характеристиките им.

Табл. 7А. Структура на ГИС за горите на УОГС „Петрохан”
Подслоеве
условни знаци от кадастрална карта
условни знаци от горска карта
надписи на населени места
надписи на съседни землища и лесничейства
надписи на местности
надписи на хидрографски обекти
надписи на кадастрални единици
надписи на отдели
надписи на подотдели
административни граници
хидрография
пътища
инженерни проводи и съоръжения
хоризонтали през 10m и 50m

Табл. 7Б. Структура на ГИС за горите на УОГС „Петрохан”
Подслоеве
кадастрални единици (слой CADASTER)
отдели (слой LESO)
подотдели (слой LESO)
Площни обекти
населени места
стари отдели
стари подотдели
3D Модел на релефа (вектор и псевот хоризонтали през 10m
дорастер)
цветни ортофотоизображения М 1:10000 РС 0.5m/ 2006
сателитни изображения Spot M 1:10000 РС 5m/ 20-08-2004
Растерни слоеве
сателитнo изображениe LandSat 1:50000/2000
топографска карта в М 1:25000/1991
топографска карта в М 1:50000/1989
Тематични карти , Заявки към БД
по избор на потребителя

Слоеве
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3.4. Резултати
При
съставянето
на
ГИС
на
УОГС”Петрохан” са приложени стандартни
процедури по обединяване моделите на землищата и получаване на общи модели за обекта,
допълване и разширяване на геокодираната
атрибутна база данни към графичните данни.
Окончателните резултати са оформени във вид
на теми (Табл. 8 и Табл. 9). За всяко конкретно
изискване на потребителя е създадена тема комбинация от избрани слоеве със съответни
настройки (workspace) за визуализация, анализ
или печат. В разработката са включени различни теми: собственост, пътна мрежа, хидрография (Фиг. 4.), дървесни видове, предвидени
мероприятия (по вид и % на сечта), изведени
мероприятия (Фиг. 1.). Съставени са теми с
общ модел и цветни ортофотоизображения
(Фиг. 2.) , топографска основа или сателитни
изображения (Spot, LandSat). Представен e 3D
модел на релефа (Фиг. 3.).

За уточняване на собствеността, междуфондовите граници и анализ на някои явни несъответствия в изходните модели са използвани: модел на предходния лесоустройствен проект, топографски карти и разновременни изображения. При проследяване на процесите на
сеч (регламентирани и нерегламентирани) особено полезни са цветните ортофотоизображения (2006г.) и сателитното изображение от
Spot (2004г.), които са приведени към проекцията и координатната система на графичните
данни. Аналогично те се използват при идентифициране границите на горски имоти, недържавна собственост, при решаване на проблеми
със собственици и институции. За поддържане
на информацията за изведените мероприятия в
периода 2004-2008 г. е въведена нова атрибутна таблица, описваща вида на ползването и
количеството на добитата дървесина.

Табл. 8. Разработени теми в ГИС за горите на УОГС „Петрохан” с растерни данни
Наименование на тема
Съдържание
workspace
Граници и номера на отдели, граници на подотдели, землищни граници,
Топографска основа 1:50000
населени места
Граници и номера на отдели, граници на подотдели, землищни граници,
Топографска основа 1:25000
населени места
Модел и изображение Spot

Граници и номера на отдели, пътища, хидрография

Модел и ортофотоизображения

Граници и номера на отдели и подотдели, землищни граници
Граници и номера на отдели, пътища, землищни граници, населени места, учебен обект,хидростационар
Хоризонтали през 10m и 50m
3D модел (по хоризонтали)

Модел и изображение LandSat
Модел на релефа
Пространствен модел

Табл. 9. Разработени теми в ГИС за горите на УОГС „Петрохан” с векторни данни
Наименование на
тема
Съдържание
workspace
Общи модели

Собственост

Пътна мрежа
Хидрография
Дървесни видове
Вид на сечта

*Граници и номера на отдели и подотдели, граници на подотдели, землищни граници,
населени места, пътища, хидрография, орографска мрежа,хоризонтали, изображение
Spot
**стар модел
*собственост по КВС от 08-2008 г. - вид собственост, граници на КЕ, номера на
парцели и масиви
**по ЛУП (данни от 2004г.)
*граници и номера на отдели, землищни граници, населени места, хидрография,
шосета, пътища , пътеки
**стар модел
хидрография, главни пътища, хидростационар
*основни дървесни видове
**стар модел
вид сеч, %
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(продължение)
Изведени мероприятия /ползване
Допълване на базата
данни

ползване по вид, куб.м.
ползване по години
допълване на данни

Фиг. 1. Карта на изведените мероприятия /ползване
(2004-2008)

Фиг. 2. Обща модел с цветно ортофотоизображение

Фиг. 3. Модел на релефа

Фиг. 4. Карта на хидрографската мрежа с хидростационар

Заключение и изводи
УОГС „Петрохан”, като обект с особен
статут, разполага с разнообразни данни, съхранени в различни формати, събрани от различни източници. След влизане в сила на новия лесоустройствен проект възникна необходимостта съществуващите данните да се актуализират, попълнят, интегрират и свържат
пространствено. Настоящата ГИС позволява
на ръководството и специалистите от УОГС
„Петрохан” да осъществяват дейността си поползотворно, да управляват и разпространяват
пространствените данни по-широко в структурите на горския сектор и за учебна и научноизследователска дейност. Създадената настолна ГИС осигурява по-добри условия за
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извеждане на стопанските мероприятия и за
работа с органите за държавното и местно
управление, както и в обслужването на гражданите.
Постигнатите резултати при проектирането и съставянето на настоящата ГИС, както
и нейното усъвършенстване и надграждане в
бъдеще, са насочени към :
- динамичното проследяване на процесите и тенденциите в насажденията;
- изследване и мониторинг на екологични проблеми;
- управление на ползването - планиране,строг контрол и отчетност;
- планиране и проектиране на горски
пътища и инженерни съоръжения;

Мария Асенова

-

1.
2.

оценка и възстановяване след пожари;
създаване на база данни за научна и
учебна работа;
стратегическо управление – създаване
и оценка на ЛУП.
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GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM AS AN EFFECTIVE TOOL FOR FOREST
MANAGEMENT
Maria Asenova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The use of modern geographic information system (GIS) tools makes forest management and sustainable
development much more reliable and efficient. The content and structure of GIS databases must correspond to the
established national forestry data formats. GIS software can digitally process, organize, and store geographical and
attribute data, and can link raster, vector, and table database information. Forestry GIS applications allow the end
user a wide variety of tasks: accessing stands directly; performing SQL queries and criteria look-ups; generation of
balances, aggregate tables, diagrams, spatial analyses, and user-defined assessments and models; assembling of
thematic, photo-, and 3D maps, with various scales, content, and arrangement.
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КАРТИРАНЕ НА ЗНАЧИМИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО ГОРИ
В ЕВРОПА – КОНЦЕПЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕ
Ваня Рътарова
Българско дружество за защита на птиците, София
Резюме
Високите нива на фрагментация и деградация на горите в Европа са довели до големи загуби за горското
биоразнообразието. Въпреки че наличната информация за степента на изчезване на видове от Европейските
гори е оскъдна, е ясно, че много популации на видове, чиито местообитания са стари, естествени гори, са
силно застрашени. За да се подобри опазването на горите и тяхното биоразнообразие, е необходимо да се
идентифицират останалите естествени гори както и тези, които имат потенциал да бъдат възстановени до естествено състояние. Картирането на значимите за опазване на биоразнообразието гори е отговорът на Европейската работна група по горите на БърдЛайф на това предизвикателство. Основната цел на картирането на
значимите за опазване на биоразнообразието гори в Европа е да се определи точното местоположение на горите с високи консервационни стойности, което е предпоставка за по-доброто управление и защита на Европейските горски екосистеми. До средата на 2009 г. картирането ще е обхванало седем страни, а до две години
след това всички държави между Балканите и Феноскандия ше бъдат картирани, оформяйки транс европейски
горски мегакоридор, чието опазване е едно от най-важните предстоящи природозащитни предизвикателства.
Ключови думи: биоразнообразие, гори, картиране, опазване, устойчиво управление
Key words: Biologically Important Forests (BIFs), mapping, protection, sustainable management

Увод
Работата на Европейската група по горите
на БърдЛайф цели да осигури, че горскостопанските практики в Европа:
- не увреждат горите или други сходни
местообитания с висока природна стойност;
- не застрашават горските видове птици;
- подпомагат опазването и възстановяването на биоразнообразието в стопанисваните гори1.
Обезлесяването и засилената деградация
на горските екосистеми оказва силно влияние
върху биологичното разнообразие на Европейските гори: губят се естествени местообитания,
много зависими от горите видове са застрашени, някои дори изчезват [2, 3, 8]. Един от индикаторите за биологично ценна гора е продължителна естествена динамика на процесите в
нея. Гората трябва да бъде достатъчно голяма
за да поддържа в дългосрочен план жизнени
популации на повечето естествено срещащи се
в нея видове. Такива гори в Европа са все поголяма рядкост и е необходимо да се разработят мерки за тяхната защита и възстановяване.
Опазването и възстановяването на горите с естествени характеристики ще предотврати не
само изчезването на още растителни и живо1

тински видове, но и ще допринесе за повишаване на общественото екологично съзнание и
ползата от нематериалните и културни ценности на горите, които придобиват все по-голямо
значение в обстановка на влошаваща се с всеки изминат ден екологична среда [3, 9].
Европейските гори се нуждаят от по-добра
защита. Въпреки че горите са едни от найбогатите на биоразнообразие екоситеми, само
няколко процента от Европейските гори са
строго защитени [4, 10, 12]. Много от защитените гори са разположени върху бедни почви
или в изолирани планински области, където
разнообразието на видове е сравнително ниско.
Подобряването на природозащитните усилия
трябва да се базира на пълен анализ на разположението и състоянието на горите, както и на
информация за тяхното биоразнообразие вкл. и
идентифициране на пропуски в сегашната мрежа от различни по категории и режими на управление защитени територии и зони. Първата
стъпка е за постигане на тази цел идентифицирането и картирането на горите значими за
опазване на биоразнообразието, което е приносът на БърдЛайф за установяването на интегрирана и ефективна консервационна политика
[3].

http://www.birdlife.org/action/change/europe/forest_task_force/index.htm
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Картирането на значими за опазване на
биоразнообразието гори започва през 2003 г. в
Балтийските държави като съвместен проект на
БърдЛайф Финландия, WWF и партньорите на
БърдЛайф в Литва, Латвия и Естония. През
2005 г. сходен проект стартира в Полша и Беларус, а през 2007 г. - в България и Румъния.
След 2009 г. картирането ще продължи в три
други държави – Словакия, Унгария и Украйна.
Картирането, което се ръководи от Европейската работна група по горите на БърдЛайф
и нейните партньори в съответните държави, е
отворен подход, който цели поетапно да разработи база данни и карти на териториите, които
играят решаваща роля за опазване на биологичното разнообразие на горите - т.нар. „горещи точки”, а също и екологичните коридори,
като остатъци от вековни гори или миграционни пътища.
1. Концепция и методи за картиране на значими за опазване на биоразнообразието гори
Значими за опазване на биоразнообразието
гори са в голямата си част естествени гори,
изпълняващи важни екологични функции от
значение за хората и природата /екологичен
коридор, регулиране на водния баланс и др./.
Те съхраняват уникално биоразнообразие и са
местообитание на редки и застрашени видове.
Често самите те са редки, застрашени или изчезващи екосистеми [3]. Те могат да са с различна големина, да са част от мрежата от защитени територии, или да са незащатитени
според националното законодателство, но част
от т.нар. орнитологично важни места, важни
места за растенията, екологичната мрежа Натура 2000, гори с висока консервационна
стойност (ГВКС 1, 3-4) или идентифицирани на
базата на специфичен набор от критерии като
висока възраст на насаждението, състав и
структура на дървостоя, наличие на редки видове и др.
Понятието „значима за опазване на биоразнообразието гора” обхваща всички останали
съществуващи термини за гори с висока природна стойност и важни екологични функции,
независимо от техния легален защитен статус.
Съществуващите термини, отнасящи се до ценни европейски гори, са разработени с различна
цел – защита на видове, местообитания, естествени процеси, т.н. Всички са съществени за
съхраняване на биоразнообразието, но ако са
хармонизирани и интегрирани един в друг, биха

били много по-ефективни [2, 3].
За да се оцени екологичното значение на
горите, е разработен основен набор от критерии на базата на експертни познания в различните държави, които са част от инициативата
по картиране:
- никаква или ограничена човешка намеса;
- възрастта на гората да е повече от Х
години, като Х е най-малко с 20 години повече от т.нар. турнус на сечта,
вкл. и наличие на много стари дървета
от предишни поколения;
- значително количество мъртва дървесина;
- големи нефрагментирани горски територии - повече от 100 ха без голи сечи, горски пътища, населени места;
- гори на стръмни склонове;
- разновъзрастна и/или многоетажна
структура на гората;
- застрашени горски местообитания и
екосистеми;
- гори, обитавани от застрашени видове
растения и/или животни;
- критична концентрация на видове - пр.
токовища на глухари;
- наличие на рядко срещани широколистни и/или иглолистни видове;
- функционален тип гори - пр. островни
гори в равнините, гори на острови в
реки, заливни гори;
- гори след широко-мащабни естествени
нарушения като бури, пожари, каламитети, които се възстановяват по естествен начин.
Критериите не формулират понятието
„значима за опазване на биоразнообразието
гора”, а са базата за търсене и пътят за откриване на потенциални такива гори според наличната информация.
Принципно наборът от критерии е един и
същ за всички участващи държави. Някои от
критериите, обаче, се оказаха неподходящи за
определени Европейски райони поради специфичните им особености (напр. в Беларус не се
срещат гори на стръмни склонове) или заради
липсата на актуални данни (напр. липсващи
данни за количеството и вида на мъртвата дървесина). Поради тази причина в началото на
картирането общият набор от критерии се
адаптира към условията в съответната държава
чрез разработването на индикатори към съот103
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ветните критерии на базата на литература по
въпроса и най-добрите налични експертни знания.
Основните източници на информация за
проектите по картиране са данните от инвентаризацията на горите в дадена държава, които са
с различна обхватност и точност. Поради това
тези данни се допълват от други налични източници на информация като проучвания за Натура 2000, сателитни изображения, топографски

карти, карти на защитени територии, информация за застрашени видове, CORINE Land Cover,
научни публикации и др. Съществена част в
картирането представляват и теренните проучвания.
Резултатите от картирането се обобщават
в ГИС база данни, която е организирана на 3
нива – насаждение, отдел и 25-хектарна гридна
мрежа (Фиг. 1.).

Фиг. 1. Примери на карти от 1 (насаждение), 2 (отдел) и 3 (генерализирано) ниво, показващи гори, които отговарят на критерия Възрастта на гората да е повече от Х години
Забележка: Карта ниво 1 (насаждение) – показва горските насаждения, които отговарят на критерия, Карта ниво 2 (горски
отдели) –% на горите в горските отдели, които отговарят на този критерий, Карта ниво 3 (генерализирано ниво) - % на горите в 25-хектарната мрежа, които отговарят на този критерий

Основният продукт на картирането е интерактивен Интернет сървър с информация за
значимите за опазване на биоразнообразието
гори - www.birdlife.fi/forestmapping. Информацията от сървъра може да се използва при разработването на национални стратегии и политики за опазване и устойчиво стопанисване на
горите, както и за научни изследвания, развитие на туристическата инфраструктура, образователни цели.
2. Приложение на концепцията за картиране на
значими за опазване на биоразнообразието гори в България и Румъния
Българо-Румънският проект за картиране
на значими за опазване на биоразнообразието
гори стартира през март 2007 г. и е с продължителност две години. Координира се съвместно от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и от Румънското дружество за защита на птиците (SOR). Основната цел на проекта
е да се идентифицират и картират потенциално
значимите за опазване на биоразнообразието
гори в България и Румъния, да се направи
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оценка на степента им на защита както и да се
предложат мерки за съхранение на най-ценните
от тях. В резултат по проекта ще бъде разработена дигитална карта с база данни за значимите
за опазване на биоразнообразието гори на територията на двете държави.
Както беше споменато по-горе наборът от
критерии за значими за опазване на биоразнообразието гори е доста общ и поради тази причина беше адаптиран към специфичните условия в България и Румъния чрез разработването
на качествени и количествени индикатори към
всеки критерии (Фиг. 2.).
Критерий: Гори с близки до естествените
пространствени структури - комбинация от следните
индикатори:
И1: Естествен произход – за широколистните
високостъблени и издънкови
И2: Строеж (структура) – неравномерен
И3: Пълнота на първия етаж >= 5
И4: Възраст на първия етаж – иглолистни >90 години;
широколистни – космат дъб и габър, липа >60г, цер,
благун,зимен дъб, ясен, летен дъб и бук, - > 100 г.,
И5: Наличие на втори етаж с пълнота >2 и възраст
поне 20г <от възрастта на първия етаж

Фиг. 2. Индикатори в България към критерий „Гори
с близки до естествените пространствени структури”
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Друг пример е турнусът на сечта за всеки
дървесен вид или стопански клас, който е различен във всяка държава. Поради тази причина
например критерият „Възрастта на гората да е
повече от Х години” също беше адаптиран към
срещащите се в България и Румъния дървесни
видове и към постулатите на горскостопанските практики в дадената страна. Консултациите
за разработване на специфични индикатори с
местни експерти по гори и биоразнообразие
изиграха много важна роля за правилното
идентифициране на значимите за опазване на
биоразнообразието гори.
3. Анализи и изводи
Резултатите от осъществените проекти за
картиране на значими за опазване на биоразнообразието гори показват, че много такива гори
са концентрирани покрай източната граница на
Европейския съюз. Средният процент на значимите за опазване на биоразнообразието гори от
горската покривка на дадена държава за всички
картирани страни е около 14% [1, 2, 3]. Анализи на пропуските, които бяха извършени в
четири държави, показват съществени недостатъци на съществуващите мрежи от защитени
територии: само около 7% от значимите за
опазване на биоразнообразието гори са строго
защитени, 24% са под други форми на защита,
но не строги [1,2,3]. Около 69% от значимите
за опазване на биоразнообразието гори в кар-

тираните райони нямат легален защитен статус. В Полша, мрежата Натура 2000 обхваща
около 50% от значимите за опазване на биоразнообразието гори. Но поради липсата на
подходящи планове за управление на защитените зони от тази мрежа и строги режими на
защита, се счита, че горите, попадащи в тях, не
са защитени [2].
В България първоначалните резултати от
проучването показват, че значимите за опазване на биоразнообразието гори обхващат около
23% от горската територия на страната. Повечето от тези гори са разположени във високите
планини или в други трудно достъпни райони.
Особено важна роля в това отношение играят
така наречените „затворени басейни”. Малки
площи със значимите за опазване на биоразнообразието гори има и в равнинните райони на
страната, но техният дял е сравнително малък
(Фиг. 3.).
Около 50% от всички значимите за опазване на биоразнообразието гори в България са
поставени под легална защита в рамките на
защитени територии с различен режим на защита. Само около 11% от тях са под строга
защита – т.е. попадат в границите на резервати, поддържани резервати, или строго защитените зони на националните и природните паркове, определени според техните планове за
управление (Фиг. 4.).

Фиг. 3. Значими за опазване на биоразнообразието
гори (ЗОБРГ) в България

Фиг. 4. Съпоставка на значими за опазване на биоразнообразието гори в защитени територии и извън тях

Препоръки за опазването и устойчивото ползване на значимите за опазване на биоразнообразието гори в Европа – към възстановяването
на транс-европейски горски мегакоридор

Основната цел на картирането на значимите за опазване на биоразнообразието гори е да
се създадат стабилни екологични предпоставки
за възстановяването на екологичните връзки и
функционирането на широкоплощни горски
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ландшафти на континентално ниво. Това е необходимо условие за ефективна защита и устойчиво управление на Европейските горски
биологични ресурси. Картата на значимите за
опазване на биоразнообразието гори, идентифицирани на основата на логичен и разбирам
набор от критерии, може да бъде основата за
преосмисляне на досегашните горскостопански
практики и за създаване на нови постулати за
природосъобразно стопанисване на горските
ресурси, което отчита нуждите на биологичното
разнообразие. Анализите на разположението на
значимите за опазване на биоразнообразието
гори допринасят за налагането на нов, всеобхватен подход към стопанисването на горите,
който интегрира в себе си съхранението на големи и ценни горски екоситеми, възстановяване на деградирали гори до близко до естествено състояние и икономическо ползване на горските ресурси.
До края на 2009 г. проектите за картиране
ще обхванат седем страни, а след още две години целият участък между Балканите и Бореалния регион ще бъде картиран. Този участък
очертава потенциален транс-европейски горски
мегакоридор (фиг. 5.), който да свързва Балканите и Средиземноморието с Феноскандия.
Защитата на този коридор е особено важна за
опазването на европейското горско богатство и
трябва да му се отдели особено внимание. Това е районът, където нашите консервационни
усилия трябва да бъдат съсредоточени, за да
могат да са най-ефикасни.

Фиг. 5. Транс-европейски горски мегакоридор
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Възстановяването на екологичната свързаност между най-важните горски ресурси на Европа от Феноскандия до Балканите е може би
най-важното природозащитно предизвикателство, а също и важна крачка в отговор на промените в климата.
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MAPPING OF BIOLOGICALLY IMPORTANT FORESTS IN EUROPE – CONCEPT AND
APPLICATIONS
Vanya Ratarova
Bulgarian Society for the Protection of Birds/BirdLife, Sofia, Bulgaria
Abstract
The high level of fragmentation and degradation of forests in Europe have caused great losses in biodiversity.
Although insufficient data is available on the extinction rate in European forests, it is clear that remaining
populations of species, who depend on habitats restricted to natural forests, are threatened with extinction.
Improving forest biodiversity conservation requires identification of the remaining near-natural forest areas as well
as those with high potential to be restored to a natural state. Mapping of Europe’s Biologically Important Forests
(BIFs) is the BirdLife European Forest Task Force’s response to this challenge.
The main goal of the European BIF mapping is determining the precise location of forest areas with high
nature values, which will lay the foundation for optimizing protection efforts and management of European forest
ecosystems. By 2009 BIF maps will cover 7countries and two years later the entire track from the Balkans to the
Boreal region will be mapped, delineating a trans-European North-South forest megacorridor which conservation is
probably the most important conservation challenge of this kind.
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ОТНОСНО СТАТИСТИКАТА НА ГОРИТЕ ОТ 1998 ДО 2007 ГОД. –
БЪЛГАРСКИ И ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ, НОМЕНКЛАТУРИ И ТЕНДЕНЦИИ
Венета Коцева, Ивета Николова
Лесотехнически университет, София
Резюме
Разгледани са основните стандарти и номенклатури на горската статистика, наблюдавани у нас от Националния статистически институт и от Статистическата служба на Европейския съюз ЕВРОСТАТ в Люксембург.
Направен е сравнителен анализ на отделните показатели за статистическо наблюдение на горското стопанство
през периода 1998-2007 г. Изведени са някои тенденции на развитието му в България и в ЕС и частично за
Канада, Русия и САЩ.
Ключови думи: обща статистика на горското стопанство
Key words: common statistics of forestry management

Увод
Националният
статистически
институт
(НСИ), в изпълнение на Закона за статистиката
[2] и в съответствие с чл. 95, т. 1 и т. 2 от Европейските споразумения за асоцииране между
Европейските общности и техните страничленки, е разработил национални класификации и номенклатури, които да осигурят прякото
приложение на европейските класификации и
номенклатури.
В статистическата класификация е дефинирана номенклатура на продукцията на селското, горското и рибното стопанство, която се
актуализира ежегодно. Тази номенклатура,
записана като ПРОДАГРО (PRODAGRO.BG),
обаче няма европейски аналог. Тя е структурирана аналогично на номенклатурата ПРОДПРОМ и съдържа 10-значен код, като първите 6
знака са идентични с тези на кода Националния
код за публикуване по икономически дейности
(НКПИД)-2003.
Целите на настоящето изследване са:
- Да бъде изпълнен сравнителен анализ
на състоянието на горския сектор в
България и на горския сектор в Европейския съюз с 25 и 27 страни-членки
(ЕС-25 и ЕС-27);
- Да се изведат тенденции и темповете
на развитие на горското стопанство у
нас и в ЕС.

Да се разгледат и сравнят общите статистически показатели за горските ресурси и тяхното стопанисване у нас и
в ЕС през последните 10 години - от
1998 до 2007 г.
Подобно изследване има публикувано от
доц. Никола Григоров в [1] с данни към 2000
г., което включва информация за България, ЕС
с 15 страни-членки тогава, а също за ОНД и
Северна Америка.
-

1. Обобщена статистика на горското стопанство на България за периода 1998-2007 г.
Според възприетата у нас дефиниция “общата горска площ” обхваща: залесените площи, земите за залесяване, недървопроизводителните земи, горските пасища и площта на
клека. “Залесената горска площ” включва:
площта, обрасла или засадена с горски дървета
и храсти, без площта на клека, която е между
22 000 и 23 000 хектара (ха).
Ние систематизирахме по-долу в Табл. 1.
статистическите данни за горския фонд на България за последните 10 години - от 1998 г. до
2007 г. включително, по видове площи и видове гори, въз основа на данните, предоставени
от Министерството на земеделието и горите
(МЗГ) до 2006 г. вкл., а за 2007 г. – според
данните, предоставени от Държавната агенция
по горите (ДАГ). Тези параметри за нашите
гори ежегодно се публикуват от НСИ в изданията “България” [ 3, 4, 5].

Табл. 1. Статистически данни за горския фонд на
1998 1999 2000
Видове гори
1. Площ на горския фонд
3877 3894 3914
2. Иглолистни
1276 1274 1282
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България от 1998 г. до 2007
2001 2002 2003 2004
3980 4003 4015 4064
1295 1291 1289 1288

г. в хил. ха
2005 2006
4077 4090
1279 1271

2007
4108
1277

Венета Коцева, Ивета Николова

3. Широколистни:
Високостеблени
Нискостеблени
4. В т.ч. залесена горска площ*:
Иглолистни
Широколистни:
а) Високостеблени
б) Нискостеблени

2601
1566
1035
3329
1123
2206
1237
969

2620
1561
1059
3347
1113
2234
1244
990

2632
1535
1097
3375
1115
2260
1237
1023

2685
1541
1144
3443
1123
2320
1253
1067

2712
1525
1187
3489
1122
2367
1256
1111

2726
1501
1225
3526
1126
2400
1252
1148

2776
1478
1298
3625
1127
2498
1278
1220

2798
1460
1338
3651
1124
2527
1268
1259

(продължение)
2819 2831
1452 1436
1367 1395
3669 3680
1120 1115
2549 2565
1264 1255
1285 1311

* В т. 4 залесената горска площ е без площта на клека.

Длъжни сме да поясним още тук, че
площта на клека е част от залесената горска
площ. Освен това някои гори от селскостопанския фонд (ССФ) не се водят постоянно в
тези отчети и най-вероятно оттам е разликата
от 1000 ха, която установяваме и описваме в
Раздел 2.2. Тук ние използваме официално
възприетата терминология на НСИ, а не тази
на ЛТУ за “нискостъблените гори”. В горското стопанство се ползва наименованието “издънкови гори” вместо “нискостъблени гори”,
което освен произход показва и форма на
трайно стопанисване. Отбелязваме още, че от
2007 г. нямаме “гори за реконструкция” у
нас.
Тенденциите, които могат да се изведат
от данните в Табл. 1., са следните:
- Площта на горския фонд има стабилен, макар и малък средно годишен
темп на нарастване;
- Площта на иглолистните гори в началото и в края на 10-годишния период
е една и съща;

-

Площта на широколистните гори бележи стабилно, макар и малко увеличение, което идва предимно от увеличените площи на нискостеблените насаждения;
- Тенденцията на стабилно, макар и неголямо, увеличение се запазва и при
залесената горска площ, като е налице тенденция на слабо намаление на
иглолистните горски площи и ясно
изразена тенденция на увеличение на
широколистните гори, което идва
предимно от нискостеблените насаждения.
Въз основа на данните в Табл. 1. ние изчислихме темповете в проценти на годишните
изменения спрямо предходната година, а също и темпа на общото, за 10-годишния период, изменение в площите на горите у нас и ги
представяме по-долу в Табл. 2.

Табл. 2. Темпове на годишните изменения спрямо предходната година и темп на декадното изменение
в площите на горите в България от 1998 г. до 2007 г. в %
ст.
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2007
Видове гори
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 год.
1998
1. Площ на горския фонд
+0,4 +0,5 +1,7 +0,6 +0,3 +1,2 +0,3 +0,3 +0,4 +0,6 +6,0
2. Иглолистни
-0,2
+0,6 +1,0 -0,3
-0,2
-0,1
-0,7
-0,6 +0,5
0
0
3. Широколистни:
+0,7 +0,4 +2,0 +1,0 +0,5 +1,8 +0,8 +0,8 +0,4 +1,0 +8,8
Високостеблени
-0,3
-1,7 +0,4 -1,0
-1,6
-1,5
-1,2
-0,6
-1,1
-0,9
-8,3
Нискостеблени
+2,3 +3,6 +4,3 +3,8 +3,2 +6,0 +3,1 +2,2 +2,0 +3,4 +34,8
4. В т.ч. залесена горска
+0,5 +0,8 +2,0 +1,3 +1,1 +2,8 +0,7 +0,5 +0,3 +1,1 +10,5
площ*:
Иглолистни
-0,9
+0,2 +0,7 -0,1 +0,4 +0,1 -0,3
-0,4
-0,4
-0,1
-0,7
Широколистни:
+1,3 +1,2 +2,6 +2,0 +1,4 +4,1 +1,2 +0,9 +0,6 +1,7 +16,3
а) Високостеблени
+0,6
-0,6 +1,3 +0,2 -0,3 +2,1 -0,8
-0,3
-0,8 +0,2 +1,4
б) Нискостеблени
+2,2 +3,3 +4,3 +4,1 +3,3 +6,3 +3,2 +2,1 +2,0 +3,4 +35,3
* В т. 4 залесената горска площ е без площта на клека.

Изводите, които можем да направим въз
основа на данните в Табл. 2., са следните:
- Средногодишният темп на нарастване
на площта на горския фонд е 0,6%,

общият темп за 10-годишния период е
6%. Тук привеждаме един факт за
сравнение, а именно, че в ЕС средно-
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-

-

-

-

годишният темп на нарастване на горите е 0,4%;
При иглолистните гори имаме нулев
темп на развитие, т.е. запазване на наличните площи, без увеличение и без
намаление на същите;
При широколистните гори е налице
средногодишен темп на нарастване от
1%, а за изследвания 10-годишен период темпът на нарастване е общо
8,8%;
Трябва да се подчертае, че при високостеблените насаждения има отрицателни темпове на развитие – средното
годишно намаление е 0,9%, а общото
за 10-те години намаление е 8,3%;
При нискостеблените насаждения има
стабилен положителен тренд на нарастване – средногодишния темп е 3,4%,

а общия темп за 10-те години е
34,8%.
Структурата на общата горска площ към
31.12.2005 г., както е влязла в данните на
ЕВРОСТАТ, е следната:
- залесена площ – 89,6%;
- площ за залесяване – 2,4%;
- недървопроизводителна площ – 7,4%;
- горски пасища – 0,5%;
- клек – 0,1%.
Относителните дялове на залесената горска площ в проценти от общата площ на горите
и по видове – иглолистни и широколистни, разделени на високостеблени и нискостеблени,
според данните на МЗГ от 1998 г. до 2006 г.
вкл., а за 2007 г. – според данните на ДАГ,
публикувани от НСИ [6, 7, 8, 9, 10], са дадени
в Табл. 3.

Табл. 3. Относителни дялове на залесената горска площ в проценти от общата площ на
от 1998 г. до 2007 г. в %
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Видове гори
Общо
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. Площ на горския фонд
85,9
85,9 86,2 86,5 87,2 87,8 89,2
2. Иглолистни
29,0
28,6 28,5 28,2 28,0 28,0 27,7
3. Широколистни:
56,9
57,3 57,7 58,3 59,2 59,8 61,5
Високостеблени
31,9
31,9 31,6 31,5 31,4 31,2 31,5
Нискостеблени
25,0
25,4 26,1 26,8 27,8 28,6 30,0

Ако изчислим залесената горска площ, тя
е равна на: 89,6% от 4077 хил.ха = 3653
хил.ха. Именно това число е влязло като гора в
европейската горска статистика за 2005 г.,
както ще видим в Глава 2 на настоящата разработка.
Залесяването като една от важните дейности на горското стопанство у нас според
данните на МЗГ от 2000 г. до 2006 г. вкл., а за
2007 г. – според данните на ДАГ, публикувани

горите и по видове
2005 2006 2007
100,0 100,0 100,0
89,6 89,7 89,5
27,6 27,4 27,1
62,0 62,3 62,4
31,1 30,9 30,5
30,9 31,4 31,9

от НСИ [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12], е описано
подробно по пера в Табл. 4. за периода 20002007 г. в колони от 2 до 9 включително.
В колона 10 на Табл. 4. е даден процентът
на намаление на дейностите по залесяването за
8-годишния период, откакто те се наблюдават в
НСИ, т.е. даден е процентът на намаление за
последния 8-годишен период или 2007 г. спрямо 2000 г.

Табл. 4. Процент на намаление на дейностите по залесяване в България от 2000 г. до 2007 г. в ха
2007/
2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Видове дейности
2000
в хектари
%
1. Подготовка на почвата
6056
5475 8295 8105 6414 3658 3844 3586 -40,8
2. Залесяване:
6313
5031 7134 8377 7532 5397 4591 3224 -51,1
- ново залесяване
2302
2513 4198 4894 4068 2595 1966 1633 -29,1
- реконструкция на малоценни
1610
1193 1057 1261 1272 1239 1099
655
-59,3
насаждения
- в зрели невъзобновени насаж2047
1056 1744 2031 1987 1408 1321
851
-58,4
дения
- попълване на редини
339
256
135
191
199
155
205
85
-74,9
- създаване на двуетажни на15
13
6
н.д.*
саждения
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(продължение)
3. Създаване на интензивни култури
- в т.ч. тополи
4. Попълване на култури
5. Отглеждане на култури

952
853
2086
25248

643

881

967

989

623

631

583

-38,8

466
803
891
910
595
569
552
-35,3
2344 2733 2352 2562 2065 1395 1284 -38,4
25015 27965 33699 39662 33528 26410 20949 17,0

н.д.* (няма данни) - През 2007 г. този показател не е включен изобщо.

Отрицателните знаци в колона 10 на Табл.
4 показват следните общи тенденции за изследвания 8-годишен период:
- Най-голямото намаление се наблюдава
при попълването на редините, то е
74,9%;
- С повече от половин път са намалели
залесяванията при реконструкция на
малоценни насаждения и в зрели невъзобновени насаждения – съответно с
59,3% и 58,4%;

Табл. 5. Количества на добитата дървесина в
Видове гори
1998 1999
І. Общо иглолистна и широколистна дървесина:
1. В стоящо състояние
5465 5173
2. В лежащо състояние
4407 4214
- строителна дървесина
1987 1810
- дърва и вършина
2420 2404
ІІ. Иглолистна дървесина:
1. В стоящо състояние
1896 1780
2. В лежащо състояние
1393 1315
- строителна дървесина
1109 1003
- дърва и вършина
284
312
ІІІ. Широколистна дървесина:
1. В стоящо състояние
3569 3393
2. В лежащо състояние
3014 2899
- строителна дървесина
878
807
- дърва и вършина
2136 2092

Най-малко е намалението при отглеждането на култури за периода – със
17%.
- В Табл. 4. няма данни за 1998 и 1999
г., тъй като такива тогава не са наблюдавани.
Количествата на добитата дървесина у нас
според данните на МЗГ от 1998 г. до 2006 г.
вкл., а за 2007 г. – според данните на ДАГ,
публикувани от НСИ [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12],
са описани по пера в Табл. 5 за 10-годишния
период от 1998 до 2007 г. вкл.
-

България от 1998 г. до 2007 г. в хил. плътни куб.м
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
4630
3755
1593
2162

4134
3363
1447
1916

5284
4332
1771
2561

6570
5388
2172
3216

7180
5892
2459
3433

7056
5768
2618
3150

7234
5992
2582
3410

6785
5697
2572
3125

1638
1200
862
338

1626
1199
814
385

1887
1404
993
411

2366
1761
1317
444

2694
2031
1554
477

2896
2181
1718
463

2785
2125
1646
479

2675
2067
1599
468

2992
2555
731
1824

2508
2164
633
1531

3397
2928
778
2150

4204
3627
855
2772

4486
3861
905
2956

4160
3587
900
2687

4449
3867
936
2931

4110
3630
973
2657

От сравнителния анализ по години на данните в Табл. 5. за добитата дървесина се вижда, че през първите 3 години от 10-годишния
период има ясно изразена тенденция за намаление, изразено в хил. плътни куб.м. Тези тенденции изпъкват по-ярко от производните параметри, определени от нас по-долу в Табл. 6.

Въз основа на данните от Табл. 5. ние изчислихме темповете в проценти на средните годишни изменения и темпа на общото, за 10годишния период, изменение в количествата на
добитата дървесина у нас и ги представяме в
Табл. 6.

Табл. 6. Темпове на годишните изменения спрямо предходната година и темп на декадното изменение
в количествата на добитата дървесина в България от 1998 г. до 2007 г. в %
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2007
Видове гори
ст. год.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1998
І. Общо иглолистна и широколистна дървесина:
1. В стоящо състояние -5,3 -10,5 -10,7 +27,8 +24,3 +9,3
-1,7 +2,5 -6,2 + 3,3 +24,2
2. В лежащо състоя-4,4 -10,9 -10,4 +28,8 +24,4 +9,4
-2,1 +3,9 -4,9 + 3,7 +29,3
ние

111

ОТНОСНО СТАТИСТИКАТА НА ГОРИТЕ ОТ 1998 ДО 2007 ГОД. - БЪЛГАРСКИ И ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ..

(продължение)
- строителна дървеси-8,9
на
- дърва и вършина
-0,7
ІІ. Иглолистна дървесина:
1. В стоящо състояние -6,1
2. В лежащо състоя-5,6
ние
- строителна дървеси-9,6
на
- дърва и вършина
+9,9
ІІІ. Широколистна дървесина:
1. В стоящо състояние -4,9
2. В лежащо състоя-3,8
ние
- строителна дървеси-8,1
на
- дърва и вършина
-2,1

-12,0

-9,2

-10,1

-11,4

-8,0

-0,7

-8,8
-14,1

+6,5

-1,4

-0,4

+ 3,6

+29,4

-8,2

+8,2

-8,4

+ 4,0

+29,1

+16,5 +25,4 +13,9

+7,5

-3,8

-4,0

+4,5

+41,1

-0,1

+17,1 +25,4 +15,3

+7,4

-2,6

-2,7

+5,1

+48,4

-5,6

+22,0 +32,6 +18,0 +10,6

-4,2

-2,9

+5,2

+44,2

+8,3 +13,9

+22,4 +22,6 +13,2
+33,7 +25,6

+6,8

112

-2,9

+3,5

-2,3

+5,8

+64,8

-16,2

+35,4 +23,8

+6,7

-7,3

+7,0

-7,6

+2,8

+15,2

-11,9

-15,3

+35,3 +23,9

+6,4

-7,1

+7,8

-6,1

+3,2

+20,4

-9,4

-13,4

+22,9

+5,8

-0,6

+4,0 +4,0

+1,7

+10,8

-12,8

-16,1

+40,4 +28,9

+6,6

-9,1

+9,1

+4,0

+24,4

2. Обобщена статистика на горското стопанство на ЕС за периода 2000-2005 г.
ЕС-27 има обща площ на горите и друга
залесена земя общо 177 млн. ха, покриващи
42% от площта на ЕС. Обратно на това, което
се случва в други части на света, горското
покритие в ЕС слабо, но стабилно се увеличава
със скорост приблизително 0,4% годишно. В
България този процент, който ние изведохме
като факт и извод в Табл. 2, е 0,6 % годишно.
Горите осигуряват многобройни ползи за обществото и икономиката и играят важна роля в
опазването на биоразнообразието и за предотв-

2

+7,4

-11,8

Докато през периода 1998-2001 г. има
стабилизирано намаление в количествата на
добитата дървесина, то през следващия период
от 2001 г. до 2004 г. има рязко увеличение на
добитата иглолистна и широколистна дървесина. Очертаният трети период от 2005 до 2007
г. бележи отново значително намаление в темповете за добив на дървесина, като за някои от
годините се появяват и отрицателни знаци. Не е
трудно да се свържат тези 4-годишни периоди с
времето, през което е имало 3 различни правителства, всяко от тях с пълен 4-годишен мандат,
начело
съответно
с
министърпредседателите Иван Костов, Симеон Сакскобурготски и Сергей Станишев. Очевидно става,
че всяко от тези правителства е осъществявало
различни политики и практики в областта на
горското стопанство у нас.

1

+8,0

+6,8

+9,9

-9,4

ратяване на измененията в климата на нашата
планета.
Тук ще се спрем на обобщените данни на
ЕВРОСТАТ, подробно изложени в [13] и обхващащи горската статистика за ЕС, кандидатчленките1 на ЕС и страните-членки на Европейската асоциация за свободна търговия –
EFTA2 (European Free Trade Association) за периода 2000-2005 г. Целта ни е да получим
един синтезиран поглед на горския сектор през
посочения 5-годишен период.
Информацията, която ще използваме тук,
се базира на окончателните резултати на FRA
(Forest Resources Assessment(s)) за 2005 г.,
които са последните в серията от наблюдения
на процеса FRA, ръководен от Отдела по горско стопанство (Forestry Department) на Организацията за прехрана на населението към ООН FAO (Food and Agricultural Organization of the
United Nations).
2.1. Използвани дефиниции в европейската горска статистика.
Европейската дефиниция за “гора” е земя,
покрита с корони на дървета в повече от 10 %
и площ, не по-малка от 0,5 ха [13]. Дърветата
трябва да бъдат с минимална височина от 5 м в
зрелост на корен Тук привеждаме няколко от
най-често дефиниции в европейската горска
статистика [13]:

Страните кандидат-членки на ЕС са: Хърватска, Македония и Турция.
Страните-членки на EFTA са: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.
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1. “Друга залесена земя” е земя, която е
с покритие на короните 5-10 % от
дървета, способни да достигнат височина 5 м във възраст на зрелост in situ
или пък е с покритие на короните повече от 10 % от дървета, които не мо
гат да достигнат височина от 5 м във
възраст на зрелост на корен и подрастово или храстово покритие
2. “FOWL” (Forest and Other Wooded
Land) е общата площ на “гора” и “друга залесена земя”.
3. “Прираст” е живата дървесна компонента на обема в стоящо състояние.
4. “Частна собственост” е земята, притежавана от одлени лица, семейства,
частни кооперации, корпорации, заводи, частни религиозни и образователни
институции, пенсионни и инвестиционни фондове и други частни институции.
Частните собственици могат да се занимават със селско стопанство или да
имат друга заетост, вкл. горско стопанство.

5. “Публична собственост” е земя, собственост на държавата (национални,
щатски и регионални правителства)
или на държавни институции, корпорации или други публични тела, вкл. градове, общини, села и общности.
6. “Друга собственост” се отнася до земя, която не е класифицирана нито като “публична собственост””, нито като
“частна собственост”. Тя включва земя, за която собственикът е неизвестен
или неопределен.
2.2. Някои сравнения на горските и другите залесени площи на ЕС, България, Румъния,
Канада, Русия и САЩ.
Главните категории площи, подбрани от
авторите тук, са за ЕС-27, ЕС-25, България,
Румъния, Канада, Русия и САЩ. Те са дадени в
Табл. 7., отнесени към края на 2005 г., и са по
официални данни на FAO, FRA, публикувани в
[14, 15]:

Табл. 7. Видове горски и други залесени площи на ЕС, България, Румъния, Канада, Русия и САЩ
към 31.12.2005 г. в хил. ха

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Място

обща площ

вътрешни
води

обща площ
суша

FOWL

друга земна
площ

ЕС-27
ЕС-25
България
Румъния
Канада
Русия
САЩ

433 063
398 125
11 099
23 839
997 061
1 707 540
962 909

13 878
12 990
36
852
74 964
18 690
47 013

419 185
385 135
11 063
22 987
922 097
1 688 850
915 896

176 721
166 441
3 652
6 628
402 085
882 975
303 089

242 463
218 693
7 411
16 359
520 012
805 875
612 807

Сравнението на числата за общия горски
фонд на България в Табл. 1. и в Табл. 7. дава
следната разлика: 4077000 ха - 3652000 ха =
425000 ха,
а ако го сравним с определената залесена
площ, която е 3653000 ха, то получената разлика е 1000 ха: 3653000 ха - 3652000 ха =
1000ха,
която не е за пренебрегване. Вероятно е част
от тази разлика да се дължи на различията в
дефинициите, които се използват за понятието
“общ горски фонд” у нас в НСИ и в ЕС в ЕВРОСТАТ. Друга част от разликата от 1 000 ха
би могла да се причинява от невключената в
отчетите площ на клека, която е също част от

FOWL % от
земна площ
(5):(4)
42,2
43,2
33,0
28,8
43,6
52,3
33,1

залесената горска площ. Третата вероятна причина за тази разлика е, че някои гори от ССФ
не се водят постоянно в тези отчети, както вече
изтъкнахме в Глава 1.
Основните горски ресурси през 2000 г. и
2005 г., подбрани за ЕС-27, ЕС-25, България,
Румъния, Канада, Русия и САЩ, са систематизирани по-долу в Табл. 8. по официални данни
на FAO, FRA, публикувани в [14, 15].
Въз основа Табл. 8. бихме могли да направим следните изводи от данните на ЕВРОСТАТ:
- от 2000 до 2005 г. България увеличава “горската и другата залесена площ”
с разликата: 3652–3480=172 хил.ха;
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Табл. 8. Основни горски ресурси на ЕС-25, ЕС-27, България, Румъния, Канада, Русия и САЩ
през 2000 г. и 2005 г. в хил. ха и в %

Място

горска
площ
2000 г.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ЕС-27
ЕС-25
България
Румъния
Канада
Русия
САЩ

152 108
142 367
3 375
6 366
310 134
809 268
302 294

Горски площи и други залесени земи (FOWL)
друга
друга
общо
горска
залесезалесе(2)+(3)
площ
на земя
на земя
2005
2000 г.
2000 г.
2005 г..
г..
в хил. хa
22 142
174 250
155 584
21 137
21 803
164 170
145 589
20 852
105
3 480
3 625
27
234
6 600
6 370
258
91 951
402 085
310 134
91 951
72 706
881 974
808 790
74 185
0
302 294
303 089
0

общо
(5)+(6)

Годишна скорост на
изменение на горските
площи

2005 г..

2005 г..

176 721
166 441
3 652
6 628
402 085
882 975
303 089

хил. хa/год.
696
645
50
1
0
-96
159

2000 г.2005 г..
%
0,4
0,4
1,4
n.s.*
0
n.s.*
0,1

n.s.* - not significant – несъществено % (процентно) изменение

-

от 2000 до 2005 г. България намалява
“другата залесена площ” с разликата:
105–27=78 хил.ха;
- сравнението по показателя “горска и
друга залесена площ” за България с
този за Румъния, която е с два пъти поголяма територия, показва, че Румъния
увеличава изследвания тук параметър
само с разлика от 28 хил.ха: 66286600=28 хил.ха;
- от 2000 до 2005 г. годишната скорост
на изменение на горските площи в
проценти в България е 1,4%, а в Румъния то е под 0,1% и дори не може
да впише като число.
Данните за трите най-богати с гори държави – Канада, Русия и САЩ, дават обща представа за състоянието и тенденциите на развитието на горския сектор в тях. Особено интересно
е това в Русия, която е най-богатата с гори
страна в световен мащаб. Нейните гори с обща
площ от 882 975 хил.ха през 2005 г. са поголеми от сумарната площ на горите на ЕС-27,
Канада и САЩ:
176721+402085+303089=881895 хил. ха,
Налице е минимална разлика от 1080
хил.ха в полза на Русия, получена по следния
начин:
882975 хил.ха - 881895 хил.ха=1080 хил.ха.
Изводи и препоръки
В статистиките на горите, водени в България и ЕС, има известни понятийни различия от
нестатистическо, а от лесовъдско естество.
Приетите дефиниции за горска и друга залесена площ в ЕС се различават от параметрите,
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използвани у нас. Включването и невключването на площите на клека също допринася за
известни различия в отчета на горите. Тук ние
не разглеждаме добива на дървесина, формите
на собственост и стопанисването на горите в
отделните страни-членки на ЕС-27, Канада,
Русия и САЩ, които са от много важно значение за формиране на статистическата методика
в горското стопанство. Ние фокусирахме нашето внимание предимно върху тенденциите и
темповете на ежегодното и декадното развитие
на горския сектор у нас и в ЕС, от една страна.
От друга страна, ние направихме някои обобщени сравнения и анализ на тенденциите в развитието на горите в новоприсъединените страни към ЕС след 01.01.2007 г. – България и
Румъния, и трите най-лесисти държави в света:
Русия, Канада и САЩ.
1.
2.

3.
4.
5.
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ON FOREST STATISTICS FROM 1998 TO 2007 – BULGARIAN AND EUROPEAN
STANDARDS, NOMENCLATURES AND TENDENCIES
Veneta Kotseva, Iveta Nikolova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The principal standards and nomenclatures of the forestry statistics observed in Bulgaria by the National
Statistical Institute and by the Statistical Service of the European Union EUROSTAT in Luxemburg are elucidated.
A comparative analysis of the different parameters of statistical observation of the forestry during the period
1998-2007 has been performed. Some trends of the forestry development in Bulgaria and in EU, and partially in
Canada, Russia and USA, have been dedicated.
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АНАЛИЗ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНОСТТА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ
РЕСУРСИ В РДГ “КЮСТЕНДИЛ” НА ОСНОВАТА НА СТОЙНОСТНАТА ИМ ОЦЕНКА
Румен Петрин1, Кирил Богданов2, Ивайло Марков1
1
Институт за гората при БАН, София
2
Лесотехнически университет, София
Резюме
За подразделенията на РДГ “Кюстендил” /ДГС и ДЛС/ е определена стойността на отделните групи гори
според тяхното функционално предназначение. Проведен е анализ на получените стойности и е извършена
градация по значимост на отделните функционални групи гори /Таблица 2/. Тази градация се предлага да бъде
базова при определяне приоритетността на функциите гори при многофункционалното управление на горите в
РДГ “Кюстендил”. В едноименните за дадена функция гори съответната функция е приоритетна. Например, в
горите с дървопроизводителни и средообразуващи функции дървопроизводителната функция ще бъде на първо
място, а всички останали функции в същите гори ще бъдат последващи. Като изключим консервативната функция и другите защитни функции, които са локално обвързани, извършените сравнителните анализи показват,
че за територията на РДГ “Кюстендил” при многофункционално устройство на горите с първостепенно значение ще бъде дървопроизводителната функция, следвана от защитните, водоохранни и мелиоративни функции.
И на трето място по значимост ще бъде рекреационната функция.
Ключови думи: функционални групи гори, стойностна градация, РДГ “Кюстендил”, държавни горски стопанства, многофункционалност.
Key words: forest types by function, value ranking, Regional Forestry Board “Kyustendil”, State Forest
Enterprises, multufunctionality

Увод
В по-ранна публикация бяха остойностени
горско-дървесните ресурси на Районна дирекция по горите /РДГ/ “Кюстендил” и на нейните
подразделения – отделните Държавни горски
стопанства /ДГС/ и Държавни ловни стопанства
/ДЛС/. Остойностяването беше извършено на
базата на основните таксационните характеристики на отделните стопански класове и на
основата на данните за залесената площ и запаса им [11]. В настоящето изследване на основата на разпределението на залесената площ
по гори според тяхното функционално предназначение е направено остойностяване и анализ от гледна точка на потенциалните възможности за многофункционално стопанисване. В
основата на оценката на специалните функции
на горите е положена концепцията за неколкократно по-високата стойност на последните в
сравнение с дървопроизводителните функции.
В Лесоустройствената инструкция от 1991г. е
указано, че нематериалните горски ресурси
могат да бъдат минимум три пъти по-големи. В
книгата “Социалните функции на гората” [12]
се посочва, че по данни на F. Bichlmaer /1969/
доходът от рекреационното ползване на горите
в околностите на Мюнхен е четири пъти поголям от суровинния им /дървесинен/ доход. И
пак същите автори посочват, че в японската
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гора “Арашима” с площ 60 ha, разположена в
околностите на Киото, поради своята изключителна живописност, се посещава годишно от
около 5 мил. души. Рекреационното значение
на тази гора превишава 50 пъти нейното стопанско значение[1]. За целите на нашият сравнителен анализ ще приемем, че стойността на
горите със специални функции превишава
средно с три пъти стойността на дървесинния
си ресурс. Следователно, стойността на горите
със специални функции е стойност на тези гори
от гледна точка на функциите им. Тази стойност, както и общата стойност на горските ресурси може да ги наречем предполагаеми.
Остойностяването на горите в настоящето
изследване представлява такава относителна
оценка, която създава добра възможност за
подреждане по приоритетност на функциите на
горите при многофункционалното им управление.
Обект, методика и цел на изследването
Обектът на изследването са горите и горските ресурси в ДГС и ДЛС на РДГ “Кюстендил”.
Под управлението на РДГ “Кюстендил” са общо
11 Горскостопански единици /ГСЕ/ – осем
Държавни горски стопанства /Рилски Манастир, Радомир, Трън, Дупница, Земен, Кюстендил, Невестино и Брезник/, две ДЛС /Студена и
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Осогово/ и Природен парк “Рилски Манастир”.
Природен парк “Рилски Манастир”, като самостоятелен обект, 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 горскодървесните ресурси.
За нуждите на изследването бяха събрани
и използвани данни от Лесоустройствените
проекти, формите на отчета на Горския фонд
за 2005 година и други източници.
Настоящето изследване, в основата на което е анализът на стойностната оценка на дървесните ресурси с различни функции, цели да
се установят съответни съотношения в паричен
израз Това ще даде възможност за отделните
ДГС и ДЛС и общо за РДГ “Кюстендил” да се
оцени ценността на горите с различни функции
и да се очертаят перспективите за порационалното им управление.
Резултати и обсъждания
1. Анализ на стойностите на горските ресурси от отделните категории гори на ниво ДГС
/ДЛС/ на РДГ “Кюстендил”.
Основните функции в Горското стопанство
са свързани на първо място с дървесинния ре-

сурс. Това е първата голяма и основна категория гори - с основно Дървопроизводителни и
средообразуващи функции.
Към раздел “Гори със специални функции”
се отнасят преди всичко “защитните, водоохранни и мелиоративни гори”. Следват горите с
рекреацинни функции, чието предназначение е
да съдействат за подобряване и възстановяване
здравето и работоспособността на хората.
Към този раздел се отнасят курортните гори,
зелените зони и системи, извънселищните паркове и др. Защитените природни територии
включват в себе си природните резервати, националните паркове, природните забележителности, защитените местности, природните паркове и поддържаните резервати. Към групата
гори, означени като “Други защитни” се отнасят учебно-опитните гори, разсадниците, паметниците на културата, ловностопанските територии, семепроизводствените насаждения,
дендрариумите и географските култури, ботаническите и зоологически градини, буферни
зони и др.
В табл. 1. са представени стойностите на
горските ресурси от отделните категории гори
с различно предназначение и функции.

Табл. 1. Стойности на горските ресурси от отделните категории гори по функции
Групи гори
Гори с дърДГС /ДЛС/
вопроиЗащитни, водои
РДГ
Показатели зводителни охранни и мели- Рекреацио- Други защит- Гори в защитени Всичко гори
"Кюстени средообприродни терисъс спец.
ора-тивни
ннии /РГ/
ни /ДЗГ/
дил"
ра-зуващи
тории /ГЗПТ/
функции
/ЗВМГ/
функции
/ДСФ/
Залесена
10131
597
1099
9
9579
11284
площ, ха
Рилски
Стойност,
манастир
28540413
5045493
9288099
76062
80956062
95365716
лв
%
23.0
4.1
7.5
0.1
65.3
77.0
Залесена
11488
3328
3820
92
1019
8259
площ, ха
Радомир
Стойност,
13752979
11952450
13719459
330417
3659721
29662044
лв
%
31.7
27.5
31.6
0.8
8.4
68.3
Залесена
23947
5674
445
100
0
6219
площ, ха
Трън
Стойност,
86400214
61414977
4816650
1082394
0
67314018
лв
%
56.2
40.0
3.1
0.7
0.0
43.8
Залесена
18501
990
1444
394
3195
6023
площ, ха
Дупница
Стойност,
67638507
10858137
15837522 4321320
35042166
66059142
лв
%
50.6
8.1
11.8
3.2
26.2
49.4

Всичко, гори

21415
123906129
100.0
19747
43415023
100.0
30166
153714232
100.0
24524
133697649
100.0
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(продължение)
Земен

Залесена
площ, ха
Стойност, лв
%

Залесена
площ, ха
Стойност, лв
%
Залесена
площ, ха
Кюстендил*
Стойност, лв
%
Залесена
площ, ха
Невестино
Стойност, лв
%
Студена

Осогово

Залесена
площ, ха

17105

150

90

32

3

275

17380

33713804

886947

532167

189216

17739

1626069

35339873

95.4

2.5

1.5

0.5

0.1

4.6

100.0

0
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0

0

6877

6993

6993

0
0.0

780084
1.7

0
0.0

0
0.0

46246836
98.3

47026920
100.0

47026920
100.0

33463

1602

196

167

0

1965

35428

69903575
85.0

10039644
12.2

1228320
1.5

1046580
1.3

0
0.0

12314544
15.0

82218119
100.0

18607

3777

0

291

1

4069

22676

53673682
60.4

32685360
36.8

0
0.0

2518251
2.8

8655
0.0

35212266
39.6

88885948
100.0

10736

2586

1583

246

186

4601

15337

78739263
56.2

139982813
100.0

542

5443

13426302
24.9

53895129
100.0

49819

196024

460706541
50.5

911388675
100.0

Стойност, лв 61243550
44255538 27090687
4209924
3183114
%
43.8
31.6
19.4
3.0
2.3
Залесена
4901
0
121
421
0
площ, ха
Брезник
Стойност, лв 40468827
0
2997384
10428918
0
%
75.1
0.0
5.6
19.4
0.0
Залесена
146205
18820
8680
20860
1459
площ, ха
РДГ
"Кюстендил" Стойност, лв 450682134 174039966 80269230 192905085
13492260
%
49.5
19.1
8.8
21.2
1.5
* - от 2008 г. ДГС “Кюстендил” бе обединено с ДЛС “Осогово” - сега е ДЛС “Осогово”

Общата стойност на всички гори в ДГС “Р.
Манастир” е 123.9 мил. лева. А на горите със
специални функции /СФ/ общата стойност е
95.366 мил. лева /77.0%/. В ДГС “Рилски манастир” най-голям е процентът и стойността на
защитените природни територии - 65.3%
/80.956 мил. лева/, следвани от горите с дървопроизводителни и средообразуващи функции
– 23% /28.540 мил. лева/, рекреационните
гори – 7.5% /9.288 мил. лева/, защитните, водоохранни и мелиоративни гори – 4.1 %
/5.045 мил. лева/ и накрая от другите защитни
гори – 0.1% /76.062 хил. лева/.
Общата стойност на горите в ДГС “Радомир” възлиза на 43.5 мил. лева. Стойността на
Горите със специални функции общо е 29.662
мил. лева /68.3%/.
С най-голяма стойностната значимост са
горите с дървопроизводителни и средообразуващи функции - 13.753 мнл. лева /31.7%/,
следвани от рекреационните гори – 13.719
/31.6%/, защитните, водоохранни и мелиоративни гори – 11.952 мил. лева /27.5%/, горите
от защитените природни територии – 3.660
мил. лева /8.4 %/ и другите защитни гори –
330.417 хил. лева /0.8%/.
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Горите в ДГС “Трън” имат обща стойност
153.7 мил. лева, а общата стойност на СФ е
1.082 мил. лева. Като част от общата стойност
на горите най-голяма стойност имат горите с
дървопроизводителни и средообразуващи функции - 86.400 мнл. лева /56.2%/, следвани от
защитните, водоохранни и мелиоративни гори –
61.415 мил. лева /40%/, рекреационните гори
– 4.817 мил. лева /3.1%/ и другите защитни
гори – 330.4 хил. лева /0.8%/. В ДГС “Трън”
няма защитени природни територии със залесена площ.
Общата стойност на горите в ДГС “Дупница” е 133.7 мил. лева. На СФ общата стойност
е 66.059 мил. лева или 49.4% от общата
стойност. С са Горите с дървопроизводителни и
средообразуващи функции имат най-голяма
дялова парична стойност – 67.639 мил. лева
/50.6%/, следвани от горите в защитените територии – 35.042 мил. лева /26%/, рекреационните гори – 15.838 мил. лева /11.8%/, защитни, водоохранни и мелиоративни гори –
15.838 мил. лева /8.1%/ и другите защитни
гори – 4.321 мил. лева /3.2%/.
В ДГС “Земен” общата стойност на горите
е 35.3 мил. лева. СФ са на общата стойност е
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1.626 мил. лева /4.6%/. С най-голяма стойност
са горите с дървопроизводителни и средообразуващи функции – 33.714 мнл. лева /95.4%/,
следвани от защитните, водоохранни и мелиоративни гори – 886 947лева /2.5%/, рекреационните гори – 532167 лева /1.5%/, другите
защитни гори – 189216 лева /0.5%/ и накрая
по своята стойност са горите в защитените
природни територии – 17739 лева /0.1%/.
Горите в ДЛС “Студена” са на обща стойност 47.3 мил. лева. Горите със специални
функции са на същата стойност, тъй като гори
с дървопроизводителни и средообразуващи
функции няма. Най-голяма дялова стойност
имат горите в защитените природни територии,
която възлиза на 46.247 мил. лева или 98.3%,
следвани от защитните, водоохранни и мелиоративни гори, чиято стойност е 780 084 лева
/1.7%/. Категориите гори рекреационни и други
защитни липсват в ДЛС.
Общата стойност на горите в ДГС “Кюстендил” възлиза на 82.2 мил. лева. Горите с
дървопроизводителни и средообразуващи функции са на стойност 69.904 мил. лева или
85.0% от общата стойност, горите със специални функции имат обща стойност 12.315 мил.
лева /15.0%/. От СФ с най-голяма стойност са
защитните, водоохранни и мелиоративни гори –
10.040 мил. лева /12.2%/, следвани от рекреационните гори – 1.228 мил. лева /1.5%/ и
другите защитни гори – 1.047 мил. лева
/1.3%/. В ДГС “Кюстендил” няма гори в защитените природни територии.
В ДГС “Невестино” общата стойност на
всички гори е 88.9 мил. лева. Горите с дървопроизводителни и средообразуващи функции
имат най-висока дялова стойност - 53.674
мил. лева /60.4%/, горите със специални функции имат обща стойност е 35.212 мил. лева
/39.6%/. От СФ с най-голяма стойност са защитните, водоохранни и мелиоративни гори –
32.685 мил.лева /36.8%/, следвани от другите
защитни гори – 2.518 мил. лева /2.8%/. В ДГС
“Невестино” има само 1 ха гори в защитените
природни територии и няма рекреационни гори.
Общо, горите В ДЛС “Осогово” имат парична стойност 140 мил. лева. Общата стойност на горите със специални функции е
78.739 мил. лева /56.2%/. СФ превъзхождат
общо стойността на горите с дървопроизводителни и средообразуващи функции, чиято стойност е 61.244 мил. лева /43.8%/. От СФ с
най-голяма стойност са защитните, водоохранни и мелиоративни гори – 44.256 мил.лева

/31.6%/, следвани от рекреационните гори –
27.091 мил. лева /19.4%/, другите защитни
гори – 4.210 мил. лева /3.0%/ и горите в защитените природни територии – 3.183 мил.
лева /2.3%/.
Общата парична стойност на горите в ДГС
“Брезник” възлиза на 53.9 мил. лева. Горите с
дървопроизводителни и средообразуващи функции имат по-висока дялова стойност по сравнение с СФ и тя е 40.469 мил. лева или 75.1%
от общата стойност. Общата стойност на горите със специални функции 13.426 мил. лева
/24.9%/. От СФ с най-голяма стойност са другите защитни гори – 10.429 мил. лева /19.4%/,
следвани от рекреационните гори – 2.997 мил.
лева /5.6%/. В ДГС “Брезник” няма гори от категорията “Защитни, водоохранни и мелиоративни гори”, както и “Гори в защитените природни територии”.
От таблица 1 се вижда, че в РДГ “Кюстендил”, като цяло, горите с дървопроизводителни
и средообразуващи функции и горите със специални функции общо /СФ/ имат 1% разлика в
стойностите на ресурсите си /съответно 49.5%
и 50.5%/. А самите стойности на горските ресурси са съответно за дървопроизводителните
гори – 450.7 мил. лева и общо за горите със
специални функции - 460.7 мил. лева. Следователно СФ имат общ превес от 10 мил. лева.
От горите със специалните функции най-голяма
стойност е получена за горите от защитените
природни територии – 192.905 мил. лева
/21.2%/, следвани от защитните, водоохранни
и мелиоративни гори – 174.040 мил. лева
/19.1%/, рекреационните гори – 80.269 мил.
лева /8.8%/, и накрая са другите защитни гори
– 13.492 мил. лева /1.5%/.
2. Определяне многофункционалната приоритетност на горите с различни функции. Основни изводи и заключения.
На основата на направените анализи за
стойността на горските ресурси в подразделенията на РДГ “Кюстендил” и общо за РДГ, според тяхното функционално предназначение бе
извършена градация по значимост на отделните
функции /Таблица 2/. Тази градация се предлага да бъде базова при определяне приоритетността на функциите при многофункционалното управление на горите в РДГ “Кюстендил”.
В едноименните за дадена функция гори тя
ще бъде на първо място по приоритетност.
Например, в Горите с дървопроизводителни и
средообразуващи функции /ГДСФ/ дървопроизводителната функция ще бъде на първо място,
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а всички останали функции в същите гори ще
бъдат последващи. Следвайки тази логика за
ДГС “Рилски манастир”, в ГДСФ приоритетността по функции ще бъде следната:
1. Дървопроизводителна функция
2. Защитна, водоохранна и мелиоративна
функция
3. Рекреационна

За горите от защитените територии първостепенна по значимост е консервативната
функция, на която основната задача е съхранението на горите и поддържането им, според
регламента на съответната защитена територия. Консервативната функция и другите защитни функции са локално привързани към съответни територии и те могат да се изпълняват
само на тези територии.

Табл. 2. Подреждане по стойност и проектна многофункционална приоритетност на групите гори
в РДГ "Кюстендил"
ПриоритNo по Подразделения /ДГС и
етност
ред
ДЛС/
No
1
2
1
Рилски манастир
3
4
5
1
2
2
Радомир
3
4
5
1
2
3
Трън
3
4
1
2
4
Дупница
3
4
5
1
2
5
Земен
3
4
5
1
6
Студена
2
1
2
7
Кюстендил
3
4
1
2
8
Невестино
3
4
1
2
9
Осогово
3
4
5
1
10
Брезник
2
3
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Проектна многофункционална приоритетност на групите гори в
%-на стойност
РДГ "Кюстендил"
Гори в защитени природни територии
Гори с дървопроизводителни и средообразуващи
Защитни, водоохранни и мелиоративни гори
Рекреационнии
Други защитни
Гори с дървопроизводителни и средообразуващи
Рекреационнии
Защитни, водоохранни и мелиоративни гори
Гори в защитени природни територии
Други защитни
Гори с дървопроизводителни и средообразуващи
Защитни, водоохранни и мелиоративни гори
Рекреационнии
Други защитни
Гори с дървопроизводителни и средообразуващи
Гори в защитени природни територии
Рекреационнии
Защитни, водоохранни и мелиоративни гори
Други защитни
Гори с дървопроизводителни и средообразуващи
Защитни, водоохранни и мелиоративни гори
Рекреационнии
Други защитни
Гори в защитени природни територии
Гори в защитени природни територии
Защитни, водоохранни и мелиоративни гори
Гори с дървопроизводителни и средообразуващи
Защитни, водоохранни и мелиоративни гори
Рекреационнии
Други защитни
Гори с дървопроизводителни и средообразуващи
Защитни, водоохранни и мелиоративни гори
Други защитни
Гори в защитени природни територии
Гори с дървопроизводителни и средообразуващи
Защитни, водоохранни и мелиоративни гори
Рекреационнии
Други защитни
Гори в защитени природни територии
Гори с дървопроизводителни и средообразуващи
Други защитни
Рекреационнии

функци

функци

функци

функци

функци

функци

функци

функци

функци

65.3
23.0
7.5
4.1
0.1
31.7
31.6
27.5
8.4
0.8
56.2
40.0
3.1
0.8
50.6
26.0
11.8
8.1
3.2
95.4
2.5
1.5
0.5
0.1
98.3
1.7
85.0
12.2
1.5
1.3
60.4
36.8
2.8
0.01
43.8
31.6
19.4
3.0
2.3
75.1
19.4
5.6

Румен Петрин, Кирил Богданов, Ивайло Марков

ОБЩО РДГ "Кюстендил"

1
2
3
4
5

Гори с дървопроизводителни и средообразуващи функци
Гори в защитени природни територии
Защитни, водоохранни и мелиоративни гори
Рекреационнии
Други защитни

От Таблица 2 се вижда, че с изключение
на ДГС “Р. Манастир” и ДЛС “Студена”, дървопроизводителната функция е първа по стойностна значимост навсякъде в РДГ “Кюстендил”, и тя за Горите с дървопроизводителни и
средообразуващи функции несъмнено ще бъде
първа по приоритетност при планиране и на
други функции в тези гори. Горите с дървопроизводителни и средообразуващи функции са на
първо място по процент на стойността си в
следните ДГС /ДЛС/: Радомир, Трън, Дупница,
Земен, Кюстендил, Невестино, Осогово, Брезник и общо за РДГ.
В 7 от 10 подразделения на РДГ “Кюстендил”, на второ място по приоритетност са защитните, водоохранни и мелиоративни функции. Защитните, водоохранни и мелиоративни
гори заемат второ място по процентната си
стойност в следните ДГС /ДЛС/: Трън, Земен,
Студена, Кюстендил, Невестино, Осогово и
Брезник. Следователно в указаните ДГС /ДЛС/
защитната, респ. водоохранна и/или мелиоративна функция ще бъде на второ място по
стойностно-стопанска значимост, а в Горите с
дървопроизводителни и средообразуващи функции тя ще заеме също второ място. Защитните, водоохранни и мелиоративни функции ще
бъдат приоритетни при планиране на многофункционалността в едноименните им гори
/ЗВМГ/.
Рекреационната функция, имаща приоритетност в рекреационните гори заема второ
място по стойностна и стопанска значимост в
ДГС “Радомир”, трето място в ДГС Трън, Дупница, Земен, Кюстендил, Осогово и Брезник,
четвърто място в ДГС “Р. Манастир”, а в ДЛС
“Студена” и ДГС “Невестино” няма гори със
строго Рекреационно функционално предназначение.
Консервативната функция, която се изпълнява от горите в защитените природни територии е на първо място по стойностна значимост
в ДГС “Рилски манастир” и в ДЛС “Студена”,
на второ място в ДГС “Дупница”, на четвърто
място в ДГС “Радомир” и “Невестино”, на пето
място в ДГС “Земен” и ДЛС “Осогово”, а в ДГС
“Трън”, “Кюстендил” и “Брезник” няма гори в
защитени природни територии.

(продължение)
49.5
21.2
19.1
8.8
1.5

защитни
функции
Гори
с
други
/разсадници, учебно-опитни гори, семепроизводствени насаждения, дендрариуми, географски култури и др. подобни защитни гори/ също
имат своето присъствие в ДГС /ДЛС/ на РДГ
“Кюстендил” и тези защитни функции са последни по приоритетна значимост, но това има
относителен смисъл. Особено голям е стойностния процент на другите защитни гори в ДГС
“Брезник” - 19.4%, следвано от ДГС “Дупница”
– 3.2%, ДЛС ”Осогово” - 3.0%, ДГС “Невестино” – 2.8%, ДГС “Кюстендил” – 1.3% и т.н.
Други защитни гори няма в ДЛС “Студена” и
ДГС “Брезник”.
Общо за РДГ “Кюстендил” подреждането
на горите от различните функционални групи е
следното:
1. Гори с дървопроизводителни и средообразуващи функци;
2. Гори в защитени природни територии
3. Защитни, водоохранни и мелиоративни
гори;
4. Рекреационнии;
5. Други защитни.
Това е териториално функционално подреждане по стойностна значимост на указаните
категории гори.
Заключение
Като се вземе пред вид, че консервативната функция има локално приложение само за
горите в защитените природни територии, където тя е приоритетна и основна, и същото се
отнася и за другите защитни функции, може да
се приеме общо, че за територията на РДГ
“Кюстендил” при многофункционално устройство на горите с първостепенно значение ще
бъде дървопроизводителната функция, следвана от защитните, водоохранни и мелиоративни
функции. И на трето място по значимост ще
бъде Рекреационната функция.
Направените изводи в работата по отношение на приоритетите на горските функции
ясно потвърждават необходимостта от целенасочена организация на комплексно горско стопанство в горските територии на РДГ “Кюстендил”. Тази организация в бъдеще следва да бъде изградена на принципите и теоретичните ос121
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ANALYSIS OF THE MULTIFUNCTIONAL UTILIZATION OF THE FOREST RESOURCES
ON THE TERRITORY OF REGIONAL FORESTRY BOARD “KYUSTENDIL” BASED ON
THEIR VALUE ASSESSMENT
Rumen Petrin1, Kiril Bogdanov2, Ivajlo Markoff1
1
Forest Research Institute, BAS, Sofia, Bulgaria
2
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The values of the different types of forests of the subdivisions within the Regional Forestry Board
“Kyustendil” were estimated according to their functions. Based on their analysis the different in functions types
of forests are ranked according to their importance. The derived ranking is proposed for consideration in the
priority determination of the forest functions in the multifunctional management of the forests on the territory of
the regional Forestry Board “Kyustendil”. The forest types in regard to their functions are derived on the basis of
their priority function. For example, the forest types of timber production and environment formation functions will
have the timber supply as their priority function and all other functions will be subordinate. The conservation
function is confined to the forests in the protected areas, where it is of first priority. The other protective functions
are also of limited distribution, because they are characteristic to specific protective forest types such as seed
stands, dendraria. The overall comparative analysis revealed that in the multifunctional forest management on the
territory of the regional Forestry Board “Kyustendil”the timber production function will have the first priority,
followed by the nature-protection, water-protection and reclamation functions. The recreation function is ranked
third.

122

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2009 (22)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2009 (22)

НОВИ БОНИТЕТНИ ТАБЛИЦИ КАТО ОСНОВА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ
НА СТОПАНСТВОТО В ГОРИТЕ
Иван Михов, Кирил Богданов, Явор Порязов,
Тома Тончев, Илко Добричов, Мирослава Велинова
Лесотехнически университет, София
Резюме
Бонитетните таблици са един от основните елементи на нормативно-справочната база за организация и
управление на стопанството в горите. През целия период на развитие на науката за гората, бонитетната класификация на горите е била обект на специално внимание. Това се обяснява с факта, че тази класификация
има голямо значение при инвентаризацията, организацията и провеждане на практическата дейност в горите.
Именно поради това бонитетната класификация на горите от нейното възникване до наши дни е била обект на
постоянно изследване, развитие и усъвършенстване. Така с времето се стига до извода за редица недостатъци
на бонитирането по средна височина на дървостоите. С този доклад се представят нови бонитетни таблици,
които са разработени по доминираща височина и абсолютен бонитет. Новите бонитетни таблици се отнасят за
естествени насаждения от бял бор, смърч, ела и бяла мура. С този български оригинален метод на бонитиране
се прави значима крачка напред и представлява необходима основа за по-ефективна и рационална организация
на стопанството в горите.
Ключови думи: бонитетни таблици, средна и доминираща височина, абсолютен бонитет, растежни таблици, организация на стопанството в горите.
Key words: site index tables, mean and average height, site index, yield tables, forest management
organization

1. Състояние на проблема
Бонитетът е комплексен показател за производствените възможности на горските типове
месторастения. Свързан е с количеството дървесина, което може да се получи за определен
период от време върху единица горска площ от
даден дървесен вид. По тази причина бонитетът
на всяко конкретно насаждение е един от основните показатели, който има пряко отношение към дървопроизводствения процес. Това
именно обстоятелство налага бонитетът като
важен таксационен показател да бъде правилно
и точно определян.
Всяка бонитетна класификация намира
практически израз при инвентаризацията на
горските насаждения, при организация на дървопроизводствения процес, при проектиране на
отгледните сечи в горите, а също така и при
прогнозирането, оптимизирането и икономическата оценка на горските ресурси.
От казаното добре се разбира, че бонитетната класификация на горите е необходима
основа за ефективно управление на горския
сектор. Такива дейности и решения, като стопанското деление на горите, определянето на
различните видове зрелости – тясно свързани с
целите на горскостопанското производство и
турнусите на сеч, обособяването на стопанските класове и ред други въпроси представляват

основните елементи за организация на стопанството в горите и проектиране на горскостопанските мероприятия при устройството на
горите. Тези обстоятелства налагат да се търсят нови методологични подходи и на тази основа да се разработват точни и надеждни бонитетни таблици.
В досегашните многобройни изследвания в
литературата се обобщава, че растежът на
дърветата по височина се явява като найстабилен бонитировъчен признак [1, 2, 5, 7, 8,
10, 11, 13, 14, 18, 23, 28, 29, 30].
Растежът по височина при равни други условия зависи изключително от условията на
месторастене и слабо се влияе от други фактори от естествен или антропогенен характер.
Този факт позволява височината при дадена
възраст да се използва като основен бонитировъчен показател за класифициране на дървостоите или месторастенията по тяхната производителност. Но с това възниква и въпросът за
методите на изследване на хода на растежа по
височина и установяване на насажденията от
една и съща линия на развитие. Така се стига
до разработването на различни методи, при
които като основен показател на бонитета се
използва средната височина на дървостоя при
дадена възраст – най-често при 100 или 120
години [1, 2, 5].
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Успоредно с използването на средната височина на дървостоите като основен бонитировъчен признак за производителността на дървостоите и месторастенията се разкриват и
недостатъци в бонитирането по утвърдения
начин. С течение на времето като резултат от
изследванията в тази насока се стига до сериозни научни дискусии [6, 11, 12, 16, 20, 26,
38 и др.]. Едновременно с разкриване на съществени недостатъци на бонитирането по
средна височина се утвърждава ново схващане,
съгласно което по-подходящ показател за класифициране на месторастенията по производителност се явява доминиращата височина. Тези
научни изследвания в областта на растежа и
производителността на гората са сполучливо
обобщени от E. Assmann във фундаменталния
му труд “The principles of forest yield study”
(1961). Доминиращата височина се определя
като средна от височините на 100-те найдебели дървета на 1 ха. Достигнатата височина
към възприетата възраст на бонитиране (напр.
Н100 или Н120) се определя като абсолютен височинен бонитет.
С въвеждането и утвърждаването на тези
две нови понятия в горскотаксационната наука
се стига до масово прекратяване на бонитирането по средна височина. Този процес найинтензивно се развива през втората половина
на ХХ век и продължава и до днес. На тази
основа са издадени нови бонитетни класификации в редица европейски страни – Англия [33];
Швеция [29]; Финландия [31, 39]; Белгия [37];
Германия [19, 32]; Франция [25]; Швейцария
[21, 22]; Австрия [34]; България [6, 11, 15] и
др. Твърде интензивна научноизследователска
работа в същата научна област се провежда в
САЩ и Канада [17, 23, 24, 27, 35, 36] и много
други учени от тези страни.
В преобладаващата част от цитираните
публикации в Европа и Америка при конструирането на бонитетните криви е възприето определението на Assmann за определяне на доминиращата височина.
Обстойният анализ на състоянието на изследвания проблем определя и необходимостта
от разработване на нови бонитетни таблици и в
нашата страна. Те са основани на растежа по
доминираща височина и абсолютен височинен
бонитет при основна възраст – 100 години и
бонитетен интервал 3.5-4.0 m.
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2. Метод на работа и опитен материал
За постигане на поставената цел и изпълнението на задачите на разработката са използвани, както някои общи, така известните частни
методи на горската таксация за проучване на
растежа и прираста на отделните дървета и на
цели насаждения.
От общите методи са използвани основно
диалектическият метод, комбинираният индуктивно-дедуктивен метод и методите на математическата статистика и по-специално методите
на корелационния и регресионния анализ.
От частните методи бяха използвани преди
всичко методът на пробните площи, стъбленият
анализ, методът на натуралните показатели и
методът анализ на дървостой.
Методите на корелационния и регресионния анализ са използвани при установяване на
връзката между средната и доминиращата височина и точността на таблиците. Регресията
средна-доминираща височина бе изведена на
основата на закономерностите в строежа на
дървостоите отразени в сега прилаганите в
практиката растежни таблици, както и на други
таблици използвани в миналото.
Методът на стъбления анализ бе приложен
за установяване на растежа по височина на
средните доминиращи дървета, който се използва като основа на динамичното бонитиране за
конструиране на бонитетните криви и съставяне на бонитетните таблици.
За установяване на растежа по доминираща височина на пробните площи, в които е
правен анализ само на средното пробно дърво
е използван Методът анализ на дървостой и
връзката между средната и доминиращата височина.
Определянето на темпа на растежа и изравняването на фамилиите бонитетни криви бе
извършено аналитично по Метода на натуралните показатели, който позволява използването
на по-малко количество опитни данни.
За събиране на необходимите опитни материали бяха избрани 255 иглолистни насаждения, от които 115 бялборови, 69 смърчови, 51
елови и 20 бр. мурови, в които е заложена по
една пробна площ. Наред с извършените таксационни измервания в насажденията бяха отсичани по едно (две) доминиращи или средни
дървета за извършване на стъблен анализ с
оглед установяване на хода на растежа им по
височина. В някои от пробните площи е направен стъблен анализ само на средни пробни
дървета.
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Събраната от измерванията информация
бе подложена на съответна таксационна и статистическа обработка в камерална обстановка
в съответствие с възприетите методологични
подходи при изследването.

№
1
2
3
4

№
1
2
3
4

№
1
2
3

№
1
2
3

По-долу в табличен вид е представено разпределението на пробните площи по РДГ и дървесни видове (табл. 1.), по бонитети и дървесни
видове (табл. 2.), по пълноти и дървесни видове
(табл. 3.) и по възраст и дървесни видове (табл.
4.).

Табл. 1. Разпределение на пробните площи по РДГ и дървесни видове
Дървесен вид
РДГ
бял бор
смърч
ела
бяла мура
пробни площи, бр.
Пазарджик
58
31
40
Смолян
29
20
4
Благоевград
18
19
София
10
18
7
1
Общо
115
69
51
20
Табл. 2. Разпределение на пробните площи по бонитети и дървесни видове
Абсолютен височинен бонитет (Н100 – дом.)
Дървесен вид
20
24
28
32
36
пробни площи, бр.
Бял бор
4
43
47
17
4
Смърч
4
14
21
11
19
Ела
6
11
20
10
4
Бяла мура
10
8
2
Общо
14
78
96
40
27
Табл. 3. Разпределение на пробните площи по пълноти и дървесни видове
Дървесен вид
Пълнота
бял бор
смърч
ела
бяла мура
пробни площи, бр.
0.7-0.8
48
35
31
1
0.9-1.0
26
22
17
5
> 1.0
41
12
3
14
Общо
115
69
51
20
Табл. 4. Разпределение на пробните площи по възраст и дървесни видове
Дървесен вид
Възраст, год.
бял бор
смърч
ела
бяла мура
пробни площи, бр.
70-80
48
23
17
3
90-100
49
31
19
6
над 100
18
15
15
11
Общо
115
69
51
20

Характеристиката на опитния материал
показва, че той е съобразен с изискванията на
утвърдената методика за разработване на нови
бонитетни таблици за естествени иглолистни
насаждения от основните дървесни видове в Р
България.
3. Резултати и обсъждане
Съгласно възприетата методика в основата
на съставените нови бонитетни таблици стоят
фамилия от криви за растеж по доминираща

Общо
129
53
37
36
255

Общо
115
69
51
20
255

Общо
115
70
70
255

Общо
91
105
59
255

височина на насажденията. Изчислените в случая нулеви натурални показатели отразяват
типа на растеж на дадено насаждение от 20 до
100 годишна възраст. Така се стига до отчитане на динамиката на растежа по височина на
изследваните видове в рамките на всеки абсолютен бонитет.
Насаждения с високи стойности на нулевия натурален показател имат по-висока интензивност на растежа в млада възраст (20-40 г.)
в сравнение с тези, които имат забавен темп на
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растеж през същия период и отразен с по-ниски
стойности на нулевите им натурални показатели. Тези изводи потвърждават досега направените изводи в тази насока [5, 8, 3, 4, 9, 10, 11,
12 и др.] и налагат необходимостта от разработване на диференцирани бонитетни таблици
по тип на растеж в рамките на всеки абсолютен
бонитет.
Същевременно трябва да се има предвид,
че горскостопанската практика, както у нас,
така и в чужбина не е готова да изостави досегашните бонитетни скали свързани със средния
ход на средната или доминиращата височина.
По тази причина и от наша страна на този
етап се възприе новите бонитетни таблици да
се представят със среден ход на растеж по
доминираща височина, изразен посредством
средноаритметичната стойност на нулевия натурален показател по абсолютни височинни
бонитети. От това следва, че с новите таблици
се избягват грешките, които се получават при
бонитирането по средна височина, но не отразяват евентуалните грешки породени от неотчитането на особеностите в динамиката на растежния процес.
За изравняване на бонитетните криви за
растеж по доминираща височина се прилага
математическият модел, който произлиза от
Метода на натуралните показатели – приложен
при обработка на фамилиите от криви и има
следния вид:
№
по ред
1
2
3
4

Бонитет
16
20
24
28
32
36

= ( WH
H дом.
A

n
α

дом. ,
.A + WH on ) .q (x ) .H100

(1)

а = 20

където

H дом.
A - доминираща височина в m
за съответна възраст от 20 до
120 години при даден бонитет;

WH αn - ъглов натурален показател за растеж по доминираща
височина при даден бонитет;

WH 0n - нулев натурален показател за растеж по доминираща
височина при същия бонитет;
А – възраст на насажденията
при интервал от 10 години;

q (x ) – средноаритметично нормално число за съответната възраст (отчетено по Таблица 8);
дом.
- абсолютен височинен боH100

нитет (доминираща височина при
100 години в m);
Изчисляването на доминиращата височина
по дървесни видове, възрасти и абсолютни бонитети бе извършено по горното уравнение въз
основа на данните от таблици 5 и 6 при възрастов обхват от 20 до 120 години и възрастов
интервал от 10 години.

Табл. 5. Средноаритметични редици от нормални числа (q(x)) по дървесни видове
Дървесен
Средноаритметични нормални числа при възраст, год.
вид
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Бял бор
0.22
0.36
0.50
0.62
0.72
0.81
0.88
0.95
1.00
Смърч
0.20
0.30
0.44
0.57
0.69
0.79
0.87
0.94
1.00
Ела
0.14
0.25
0.37
0.50
0.62
0.73
0.84
0.90
1.00
Бяла мура
0.20
0.32
0.44
0.55
0.65
0.75
0.84
0.93
1.00
Табл. 6. Изравнени стойности на нулевите и ъгловите натурални показатели
по дървесни видове и абсолютни бонитети
Бял бор
Смърч
Ела
Бяла мура

WH 0n

WH αn

WH 0n

WH αn

WH 0n

WH αn

WH 0n

WH αn

0.93
0.96
1.01
1.07
1.12
1.18

0.0007
0.0004
-0.0001
-0.0007
-0.0012
-0.0018

0.60
0.75
0.90
1.00
1.10
1.16

0.0040
0.0025
0.0010
0.0000
-0.0010
-0.0016

0.71
0.80
0.90
1.00
1.08
1.18

0.0029
0.0020
0.0010
0.0000
-0.0008
-0.0018

0.84
0.95
1.04
1.13
-

0.0016
0.0005
-0.0004
-0.0013
-

От таблицата се вижда ясно, че с найвисоки стойности на нормалните числа в младата 20-30-40 годишна възраст е белият бор,
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120

което го определя като най-бързорастящ, следван от бялата мура и смърча, а с най-ниски
стойности се явява обикновената ела, което я
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определя като най-бавнорастящ дървесен вид.
Тези данни потвърждават изцяло нашите познания в тази област.

Бонитетните таблици изчислени по изложеният по-горе начин по дървесни видове са
дадени в следващата таблица 7.

Табл. 7. Бонитетни таблици по доминираща височина и абсолютен бонитет
за естествените иглолистни насаждения
7.1. Бял бор
Бонитети
Възраст,
36
32
28
24
20
години
Доминираща височина, m
20
10.3
8.8
7.4
6.0
4.8
30
15.8
13.5
11.4
9.4
7.8
40
20.7
17.8
15.2
12.5
10.2
50
24.7
21.4
18.2
15.1
12.3
60
28.2
24.5
21.0
17.5
14.4
70
30.7
26.8
23.2
19.4
16.0
80
32.8
28.8
25.0
21.1
17.5
90
34.4
30.4
26.5
22.6
18.7
100
36.0
32.0
28.0
24.0
20.0
110
37.1
33.2
29.2
25.2
21.1
120
37.8
34.0
30.1
26.2
22.0

Възраст,
години

36

32

20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

8.1
11.8
17.4
22.2
26.4
29.8
32.3
34.4
36.0
37.5
38.7

6.9
10.1
14.9
19.2
23.0
26.0
28.4
30.4
32.0
33.6
34.8

Възраст,
години

36

32

20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

5.8
10.1
14.8
19.6
23.9
27.7
31.3
33.7
36.0
37.8
39.2

4.8
8.4
12.4
16.6
20.5
23.9
27.3
29.7
32.0
34.0
35.6

7.2. Смърч
Бонитети
28
24
Доминираща височина, m
5.6
4.4
8.3
6.6
12.3
9.9
16.0
13.0
19.3
15.9
22.1
18.4
24.4
20.5
26.3
22.3
28.0
24.0
29.7
25.7
31.1
27.2
7.3. Обикновена ела
Бонитети
28
24
Доминираща височина, m
3.9
3.1
7.0
5.6
10.4
8.3
14.0
11.4
17.4
14.3
20.4
17.0
23.5
19.8
25.8
21.8
28.0
24.0
30.0
25.9
31.6
27.7

16
3.8
6.0
8.1
9.9
11.5
12.8
14.0
15.0
16.0
16.9
17.6

20

16

3.2
4.9
7.5
10.0
12.4
14.6
16.5
18.3
20.0
21.7
23.3

2.1
3.4
5.3
7.3
9.3
11.1
12.8
14.4
16.0
17.6
19.2

20

16

2.4
4.3
6.5
9.0
11.4
13.7
16.1
18.0
20.0
21.8
23.5

1.7
3.2
4.7
6.8
8.8
10.7
12.7
14.3
16.0
17.6
19.1
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Възраст,
години

28

20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

6.2
9.9
13.4
16.4
19.2
21.8
24.1
26.4
28.0
29.3
30.3

7.4. Бяла мура
Бонитети
24
20
Доминираща височина, m
5.0
3.8
8.0
6.3
10.9
8.6
13.5
10.7
15.9
12.8
18.2
14.8
20.3
16.6
22.4
18.5
24.0
20.0
25.3
21.3
26.4
22.4

16
2.8
4.6
6.4
8.1
9.8
11.4
13.0
14.6
16.0
17.2
18.3

Забележка: Участието на членовете на авторския колектив при разработването на таблиците по отделните дървесни видове е
както следва: бял бор (7.1.) – И. Михов, Т. Тончев, Я. Порязов; смърч (7.2.) – И. Михов, Т. Тончев, М. Велинова, И. Добричов; обикновена ела (7.3.) – И. Михов, Т. Тончев, Я. Порязов, М. Велинова и бяла мура (7.4.) – И. Михов, К. Богданов, Т.
Тончев.

4. Точност на таблиците
Точността на разработените нови бонитетни таблици се определя от съответствието на
дадения в тях ход на растеж по доминираща
височина и ходът на растеж на реални насаждения. За установяване на точността на таблиците се използваха данните за растежа по доминираща височина на опитните насаждения.
За целта от общата съвкупност от пробни площи бяха изключени онези от тях, които по случайни причини имат крайно ниски или крайно
високи стойности на нулевите натурални показатели. По този начин броят на избраните за
проверка пробни площи за белия бор са 71
броя, за смърча – цялата съвкупност от 69

Възраст
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Общо
за таблиците

Табл. 8. Точност на разработените бонитетни таблици по дървесни видове и възраст
Бял бор
Смърч
Ела
Бяла мура
σ
σ
σ
σ
С
m
С
m
С
m
С
m
±(m) ±(%) ±(%) ±(m) ±(%) ±(%) ±(m) ±(%) ±(%) ±(m) ±(%)
±(%)
1.73
30.7
3.67
1.35
25.2
3.03
1.09
29.8
4.20
0.60
12.5
2.95
1.74
18.1
2.19
1.26
14.2
1.71
1.41
21.6
3.04
0.71
9.7
2.29
1.64
12.2
1.44
1.55
11.7
1.41
1.79
17.9
2.52
1.00
10.0
2.36
1.57
9.5
1.12
1.67
9.8
1.18
2.21
16.2
2.28
1.08
8.7
2.06
1.54
7.9
0.94
1.71
8.3
1.00
2.28
13.4
1.89
1.18
8.1
1.91
1.33
6.1
0.72
1.63
6.9
0.83
2.05
10.2
1.44
1.27
7.8
1.85
1.13
4.7
0.56
1.52
5.8
0.70
1.72
7.5
1.06
1.33
7.1
1.68
1.05
4.1
0.49
1.44
5.1
0.61
1.32
5.2
0.73
1.36
6.6
1.55
1.06
4.0
0.47
1.41
4.7
0.57
1.08
4.0
0.56
1.14
5.1
1.21
1.44

8.00

0.32

1.51

7.2

Анализът на данните от таблица 8 показва,
че разработените от нас бонитетни таблици се
характеризират с много висока точност, която
е далеч по-висока от посочената в Технико128

пробни площи, за елата 50 броя и за бялата
мура 19 броя. По абсолютния бонитет на
пробните площи бяха определени отклоненията
на доминиращата височина от бонитетната таблица за същия бонитет и съответния дървесен
вид. Като показатели за точност бяха изчислени
основните статистически показатели за всяка
възраст и общо за таблиците, а именно: средно
квадратично отклонение (σ), вариационен коефициент (С) и точност на средноаритметичната
величина (m). Данните в това отношение са
поместени в таблица 8.

0.29

1.82

10.6

1.49

1.14

8.1

0.66

икономическото задание точност от ± 8%. За
белия бор тя е ± 0.32%, за смърча ± 0.39%,
за елата ± 1.49% и за бялата мура ± 0.66%.
Висока е точността при определяне на бонитета

НОВИ БОНИТЕТНИ ТАБЛИЦИ КАТО ОСНОВА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТОПАНСТВОТО В ГОРИТЕ

и по възрасти. При белия бор тя се движи от ±
3.67% при 20-годишна възраст до ± 0.47%
при 100-годишна възраст, а при останалите
дървесни видове тя е съответно: при смърча от
± 3.03% до ± 0.57%; при елата от ± 4.20%
до ± 0.56% и при бялата мура от ± 2.95% до
± 1.21%. Макар, че точността при всички възрасти е доста висока, прави впечатление, че
точността при 20-годишна възраст е най-малка
и е от порядъка на ± 3 до 4%. Евентуалните
по-големи грешки при тази възраст се дължат
преди всичко на обстоятелството, че дървостоите все още не са добре оформени, както и на
това, че отбелязаните по-рано особености на
растежа при един и същи височинен бонитет се
проявяват в най-младата 20-30-годишна възраст.
Изводите от направения анализ дават основание да се твърди, че разработените бонитетни таблици без никакви рискове могат да се
прилагат в горскостопанската практика. Високата точност доказва достойнствата на възприетата методика, която е оригинален български
принос. Тя позволява за сравнително кратък
период от време от 5-6 години да се разработят
такива таблици и за останалите дървесни видове, включително и за създадените горски култури.
Разработката е финансирана от Държавна агенция по горите към МС.
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NEW STAND SITE INDEX TABLES AS BASIS OF FOREST MANAGEMENT
ORGANIZATION
Ivan Mihov, Kiril Bogdanov, Yavor Poryazov,
Toma Tonchev, Ilko Dobrichov, Miroslava Velinova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Stand site index tables are an essential part of the forestry legislation basis concerning organization and
management of the forests. In the history of forestry site index classification had always been of great importance.
The special attention of stand site index classification is justified because of its importance to forest inventory,
organization and practical activities implemented in the forestry. By reason of this site index classification of
forests from his beginning until present days have been permanently studied, developed and refined. Thus
scientists make a conclusion of some shortcomings about usage of stand mean height in revealing of stands`
growth. In this paper we present new site index tables on dominant height and site index. These tables refer to
natural stands of Scots pine, Norway spruce, European silver fir and Macedonian pine. The site index tables were
developed using ingenious Bulgarian method which is a good basis for more effective and rational organization of
forestry.
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РАСТЕЖНИ ТАБЛИЦИ ЗА ВИСОКОСТЪБЛЕН БУК ПО ПОДПОЯСИ И БОНИТЕТНИ
ГРУПИ ЗА ЗАПАДНА И СРЕДНА СТАРА ПЛАНИНА
Явор Порязов
Лесотехнически университет, София
Резюме
Въз основа на метода “Анализ на дървостой” е разработена нова методика за съставяне на бонитетни и
растежни таблици по подпояси и бонитетни групи, която е приложена за високостъблени букови насаждения в
Западна и Средна Стара планина. Таблиците са разработени за три основни подпояса – 600-1000 m н.в.;
1000-1500 m н.в. и 1500-1800 m н.в., в първите два са формирани по 3 бонитетни групи, а за третия поради
липса на достатъчно насаждения само за трета бонитетна група. Използвани са данни от 55 броя временни
пробни площи разположени на територията на 3 горски стопанства. Установяват се определени различия в
растежа по основните таксационни показатели с изменение на надморската височина и бонитетната група.
Ключови думи: методика, бонитетна таблица, растежна таблица, подпояси, бонитетни групи, натурални
показатели, дървостой, високостъблен бук (Fagus sylvatica L.)
Key words: methodology, growth table, yield table, sub-zones, site quality groups, rate of growth, stand
growth, type of growth, European beech (Fagus sylvatica L.)

Състояние на въпроса
Букът е един от високопроизводителните и
стопански ценни дървесни видове. Изследвания
върху растежа и производителността на буковите насаждения са извършвани в редица страни. Едни от първите разработки в Европа се
свързват редица публикации [27, 28, 30, 31,
40, 43, 44, 50].
В по-ново време растежни таблици за високостъблен бук са публикувани в: Украйна [8]; Австрия - [38] ; Чехословакия - [45] ; Чехия
- [25] ; Словения - [33] ; Дания –[23, 42]; Румъния - [21]; Франция - [47] ; Гърция - [29];
Унгария - [39]; Швейцария - [22]; Нова Зеландия - [48]; Италия - [32]; Белгия - [26]; Холандия - [36]; Испания - [37]; Швеция - [24, 41];
Англия - [34, 35, 49]; Хърватия - [46]; България - [17] и др.
Особеното при по-голямата част от приложените методи е, че използваните бонитетни
криви отразяват височината (средна или доминираща) при дадена възраст, без да се държи
сметка за влиянието на различните почвени и
климатични фактори, които са в определена
зависимост от надморската височина, а от тук
и с особеностите в растежния процес на насажденията.
Използуването на едни и същи растежни
таблици за различни подпояси (респ. надморски
височини) е свързано с определени неточности,
които често имат систематичен характер. Тези
грешки са породени главно от: различния произход на опитния материал, начина на обработка на данните, от избраната методика и др.

При някои методи - Анализ на дървостой
[11] съществува възможност да се бонитира и
по тип на растеж, т.е. да се отчита не само по
височина - средна или доминираща за дадена
възраст, но и да се отчита динамиката в растежа по височина, а от тук и по всички останали показатели. Безспорно това е важно преимущество, но съществува едно затруднение от
практически характер: за да се определи типа
на растеж е необходима значителна по обем
теренна и изчислителна работа. Установяването
на типа на растежа на терена би представлявало значителна трудност за специалистите от
практиката, а на моменти – направо невъзможна.
Други изследвания върху растежа и производителността на естествените букови насаждения у нас са направени от Гарлков, Димитров, Маринов и съавтори, Михов и съавтори,
Петрин, Цаков и съавтори, и др. [2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 14, 16, 18, 19, 20].
Високостъблените букови гори у нас имат
най-голямо разпространение и най-голям относителен дял от площта и запаса на широколистните гори. Поради голямата си важност за
горското стопанство на нашата страна бе възложена за изпълнение задачата по установяването на генетична и производствена класификация на кафявите горски почви под високостъблени букови насаждения с оглед рационалното им използване.
От достъпната ни информация, като найблизко свързани с идеята за установяване на
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различия в растежа в зависимост от надморската височина се явяват две публикации.
Първата е служебно издание на бонитетни
таблици за Швеция (1982), които са съставени
за три дървесни вида - бял бор, смърч и бреза
по надморски височини и географска ширина
през 2о. За съжаление не бяха открити данни за
пълни растежни таблици. Поради равнинния
характер на горите в Швеция, съставените бонитетни скали дават по-плавно изменение на
височините, а оттук и различията между тях
при различна надморска височина и географска
ширина. Съставените бонитетни криви са анаморфни по характер. За разлика от Швеция
нашите гори са предимно планински и релефът
е силно разчленен, което обуславя и голямо
разнообразие в условията на месторастене.
Закономерностите в растежа на скален
дъб във връзка с вертикалната зоналност са
изследвани в Русия [1], при което се установяват определени различия в растежа по обем в
зависимост от надморската височина и при три
възрасти - 40, 80, и 120 години. Установена е
зоната на максимална продуктивност на дъбовите дървостои - от 300 до 500 m н.в. за южния склон на главния Кавказки хребет.
С помощта на корелационно-регресионни
методи са изведени аналитични зависимости за
хода на растежа по обем като функция от надморската височина и трите опорни възрасти.
Точностите на изведените уравнения варират от
1,6% до 11,3%, като се забелязва тенденция
на намаление на грешката от по-малка към поголяма надморска височина и от по-малка към
по- голяма възраст. Според авторите закономерността на разпределение на дъбовите дървостои по продуктивност при различни надморски височини е обусловена от различните почвени условия, различията в климатичните фактори, генетичните особености на дървесния вид
и др.
От публикацията не става ясно какви различия в типа на растеж са установени в зависимост от надморската височина и какви са
конкретните зависимости на основните таксационни показатели от почвените условия.
1. Опитен материал и метод на работа
За разработване на растежните таблици са
използвани данни от 55 броя временни пробни
площи, заложени в чисти, зрели, високостъблени букови насаждения на територията на УОГС
“Петрохан” – с. Бързия; ДГС “Рибарица” и ДГС
“Черни Вит”.
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Въз основа на възприетото горскорастително райониране в Р България бяха избрани 4
основни горскораститени подпояса. С цел поясно да бъдат изразени различията в почвите и
растителността, в подпоясите бяха изключени
допълнително по две 100 метрови ивици – една
от горната част и една от долната. По този начин се избегна възможността от залагане на
пробни площи в два съседни подпояса в непосредствена близост.
Във всяка пробна площ са извършени пълни измервания и са взети моделни стъбла за
стъблен анализ, на които е определен типа на
растеж по височина по метода на натуралните
показатели [10, 11, 12, 13].
Възстановяването на основните таксационни показатели на насажденията за минали
години бе извършено по метода "Анализ на
дървостой" [11, 12, 13].
В основата на метода лежи моделът за
"Растеж на насаждение", разработен за високостъблен бук [15].
Моделът дава в числен вид връзката, която
съществува между темпа на растеж по височина на средното моделно стъбло (WH on ) от една
страна и темпа на растеж по основните таксационни показатели - средна височина, среден
диаметър, обща кръгова площ и обем на оставащото насаждение от друга.
За целите на изследването данните от модела за растеж на буково насаждение бяха екстраполирани графично до 220 години.
Като основен бонитировъчен признак е
възприета височината. Първоначално е използвана средната височина, а в последните години
все по-широко се използва доминиращата. Досега липсва единно становище по начина на
определяне на доминиращата височина, което
силно затруднява сравнителните изследвания
при бонитиране по доминираща височина.
Без да противопоставяме бонитирането по
средна и по доминираща височина и отчитайки
предимствата и недостатъците и на двата показателя за целите на нашето изследване бе възприет като основен бонитировъчен признак
средната височина. В рамките на всеки подпояс
са обособени бонитетни групи, като е използвана средната височина при базова възраст 100
години при определен темп на растеж.
Обособените бонитетни групи имат следните интервали на вариране на средната височина при 100 години (h100 ):
I бонитетна група – h100 ≥ 28,1 m
II бонитетна група - 22,1 ≤ h100 ≥ 28,0 m
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III бонитетна група – h100 ≤ 22,0 m
За всяка бонитетна група са определени
пробните площи, които попадат в нея и са изчислени средноаритметични натурални показатели за ход на растеж по височина на средно
моделно стъбло и средноаритметични стойности при 100-годишна възраст на средната височина, средния диаметър, обща кръгова площ на
1 ha и стъблен обем на наличния дървостой на
1 ha.
Така осреднените стойности са използвани
като входни параметри при прилагането на
метода “Анализ на дървостой”.
Аналогично са построени и бонитетните
таблици по бонитетни групи, като при тях са
определени не само средните линии на растеж,
но и интервала на вариране на височините за
всяка бонитетна група и подпояс. Изравнените
по този начин бонитетни криви по своя характер са полиморфни непресичащи се в изследвания интервал.
След това за всяка бонитетна група от отделните подпояси са изчислени отпада и общата производителност по нова методика, която в
общи линии включва следното: разпределението на общия брой на отпадналите дървета се
изчислява по данни от началото на периода, а
обемът им се получава като сума с натрупване, започвайки от най-малките към големите
степени на дебелина до достигането на общия
брой отпаднали дървета.
Разработените растежни таблици по подпояси и бонитетни групи съдържат стандартните показатели групирани в три части: наличен

Възраст
[години]
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160

(сегашен) дървостой; отпаднала част и дани за
общата производителност.
2. Резултати и обсъждане
При съставянето на растежните таблици за
високостъблен бук по подпояси и бонитетни
групи бяха изследвани 4 различни варианта на
средни криви и нулеви натурални показатели:
I вариант – средна крива за всички подпояси и среден нулев натурален показател от
общобонитетната класификация на ОрловНикитин по [13] - WH on = 0,79;
II вариант - средна крива и среден нулев
натурален показател за растеж по височина на средно моделно стъбло WH on по
подпояси и бонитетни групи;
III вариант - средна крива и среден нулев
натурален показател за растеж по височина на средно моделно стъбло WH on за даден подпояс;
IV вариант - средна крива и среден нулев
натурален показател за растеж по височина на средно моделно стъбло за всички
n
насаждения - WH o =0,74.
При направените сравнения се установи,
че най-добри резултати дава II вариант, поради
което той бе използван при съставянето на
бонитетните и растежни таблици.
Бонитетната таблица за високостъблен бук по подпояси и бонитетни групи е
представена в табл. 1. Данните за растежа и
производителността на букови насаждения
по подпояси и бонитетни групи са дадени в
табл. 2-8.

Табл. 1. Бонитетна таблица за високостъблен бук по подпояси и бонитетни групи
Подпояси
600 – 1000 m н.в.
1000 - 1500 m н.в.
1500-1800m н.в.
І бон. гр.
ІІ бон. гр.
ІІІбон. гр.
І бон. гр.
ІІ бон. гр.
ІІІбон. гр.
ІІІ бон. гр.
височина [m]
над 7,8
7,7-5,7
до 5,6
над 7,0
6,9-4,4
до 4,3
до 3,9
над 11,3
11,2-8,4
до 8,3
над 10,4
10,3-6,9
до 6,8
до 6,3
над 14,8
14,7-11,1
до 11,0
над 13,8
13,7-9,5
до 9,4
до 8,9
над 18,1
18,0-13,7
до 13,6
над 17,1
17,0-12,2
до 12,1
до 11,6
над 20,9
20,8-16,0
до 15,9
над 20,1
20,0-14,7
до 14,6
до 14,2
над 23,7
23,6-18,2
до 18,1
над 23,1
23,0-17,3
до 17,2
до 17,0
над 26,0
25,9-20,2
до 20,1
над 25,7
25,6-19,7
до 19,6
до 19,5
над 28,1
28,0-22,1
до 22,0
над 28,1
28,0-22,1
до 22,0
до 22,0
над 30,6
30,5-24,1
до 24,0
над 31,0
30,9-24,7
до 24,6
до 24,9
над 32,6
32,5-25,9
до 25,8
над 33,3
33,2-27,0
до 26,9
до 27,4
над 34,6
34,5-27,7
до 27,6
над 35,8
35,7-29,4
до 29,3
до 30,1
над 36,1
36,0-29,1
до 29,0
над 37,7
37,6-31,4
до 31,3
до 32,4
над 37,6
37,5-30,4
до 30,3
над 39,6
39,5-33,5
до 33,4
до 34,7
над 39,0
38,9-31,7
до 31,6
над 41,4
41,3-35,4
до 35,3
до 36,9

133

Явор Порязов

Табл. 2. Растеж и производителност на букови насаждения от I бонитетна група за подпояса 600-1000 m н.в.
Отпаднала част Обща производителност
Наличен дървостой
ВъзПрираст
Прираст
Vотп
Vоб.пр
раст
hcp.
dcp.
N
G
Vст
Vотп
ср.
ср
тек .
с натр.
Zv
Zv
Z v . Z vтек.
год.
m
cm
бр./ha m2/ha
m3/ha m3/ha m3/ha m3/ha M3/ha
m3/ha
m3/ha m3/ha
30
9,1
7,6
3663
16,62
106
3,5
106,0
3,5
40
13,2
11,5
2307
23,97
190
4,8
8,4
18,0
18,0
208,0
5,2
10,2
50
17,3
15,5
1536
28,97
279
5,6
8,9
29,4
47,4
326,4
6,5
11,8
60
21,0
19,4
1103
32,61
366
6,1
8,8
34,7
82,1
448,1
7,5
12,2
70
24,2
23,5
820
35,59
446
6,4
8,0
40,8
122,9
568,9
8,1
12,1
80
27,3
27,4
642
37,87
518
6,5
7,2
40,9
163,8
681,8
8,5
11,2
90
29,9
31,5
510
39,80
580
6,4
6,2
45,2
209,0
789,0
8,8
10,7
100
32,3
35,3
422
41,36
632
6,3
5,2
40,7
249,7
881,7
8,8
9,3
110
35,1
39,3
354
42,95
672
6,1
4,1
41,2
290,9
962,9
8,8
8,2
120
37,2
43,4
298
44,14
714
6,0
4,2
44,9
335,8 1049,8
8,8
8,7
130
39,5
46,8
262
45,35
744
5,7
3,0
34,2
369,9 1113,9
8,6
6,4
140
41,1
50,4
233
46,57
774
5,5
3,0
33,5
403,4 1177,4
8,4
6,4
150
42,8
53,7
210
47,58
804
5,4
3,1
31,2
434,5 1238,5
8,3
6,2
160
44,3
57,1
189
48,60
833
5,2
2,8
33,5
468,0 1301,0
8,1
6,1
Табл. 3. Растеж и производителност на букови насаждения от II бонитетна група за подпояса 600-1000m н.в.
Отпаднала част Обща производителност
Наличен дървостой
ВъзПрираст
Прираст
Vотп
Vоб.пр
раст
hcp.
dcp.
N
G
Vст
Vотп
ср.
тек .
ср
с натр.
Zv
Zv
Z v . Z vтек.
год.
m
cm
бр./ha m2/ha m3/ha m3/ha m3/ha m3/ha
m3/ha
m3/ha m3/ha m3/ha
30
6,9
5,7
4934 12,77
67
2,2
67,0
2,2
40
10,0
8,7
3069 18,46
121
3,0
5,4
11,8
11,8
132,8
3,3
6,6
50
13,2
11,9
2004 22,37
179
3,6
5,8
19,5
31,3
210,3
4,2
7,7
60
16,1
15,0
1428 25,24
236
3,9
5,7
22,1
53,4
289,4
4,8
8,0
70
18,7
18,2
1057 27,61
289
4,1
5,3
25,8
79,2
368,2
5,3
7,9
80
21,2
21,3
822
29,43
337
4,2
4,8
26,3
105,5
442,5
5,5
7,4
90
23,3
24,6
652
30,99
380
4,2
4,2
28,3
133,9
513,9
5,7
7,1
100
25,2
27,7
535
32,27
415
4,2
3,6
26,9
160,7
575,7
5,8
6,3
110
27,5
30,9
446
33,57
444
4,0
2,9
27,0
187,7
631,7
5,7
5,6
120
29,3
34,3
374
34,57
473
3,9
3,0
29,1
216,8
689,8
5,8
5,9
130
31,2
37,2
327
35,57
495
3,8
2,1
22,7
239,5
734,5
5,6
4,4
140
32,5
40,1
289
36,59
517
3,7
2,2
22,6
262,1
779,1
5,6
4,5
150
34,0
42,9
259
37,45
539
3,6
2,2
21,2
283,2
822,2
5,5
4,4
160
35,2
45,7
233
38,31
560
3,5
2,0
21,7
304,9
864,9
5,4
4,2
Табл. 4. Растеж и производителност на букови насаждения от III бонитетна група за
Наличен дървостой
Отпаднала част
ВъзПрираст
Vотп
раст
hcp.
dcp.
N
G
Vст
Vотп
с натр.
Z vср. Z vтек.
год.
m
cm
бр./ha m2/ha m3/ha m3/ha m3/ha m3/ha
m3/ha
30
4,1
3,2
13428 10,80
43
1,4
40
6,1
5,1
7714 15,76
80
2,0
3,7
8,7
8,7
50
8,2
7,0
4869 19,28
122
2,4
4,1
13,1
21,8
60
10,3
9,0
3448 21,94
164
2,7
4,3
13,8
35,6
70
12,1
11,2
2456 24,20
205
2,9
4,1
18,1
53,7
80
14,0
13,3
1872 26,10
244
3,1
3,9
17,9
71,6
90
15,6
15,6
1444 27,60
280
3,1
3,5
20,4
92,0
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подпояса 600-1000m н.в.
Обща производителност
Vоб.пр
Прираст

m3/ha
43,0
88,7
143,8
199,6
258,7
315,6
372,0

Z vср.

Z vтек.

m3/ha
1,4
2,2
2,9
3,3
3,7
3,9
4,1

m3/ha
4,6
5,4
5,7
5,9
5,7
5,6
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1
100
110
120
130
140
150
160

2
17,2
19,0
20,5
22,1
23,4
24,7
25,8

3
17,8
20,2
22,6
24,8
27,1
29,3
31,6

4
1162
946
781
672
582
513
454

5
28,94
30,32
31,42
32,54
33,67
34,65
35,65

6
311
338
366
387
410
433
454

7
3,1
3,1
3,0
3,0
2,9
2,9
2,8

8
3,2
2,7
2,8
2,2
2,2
2,3
2,1

9
19,2
20,4
21,3
17,1
17,9
17,0
17,6

10
111,2
131,6
152,9
170,0
187,9
204,9
222,5

11
422,2
469,6
518,9
557,0
597,9
637,9
676,5

(продължение)
12
13
4,2
5,1
4,3
4,7
4,3
4,9
4,3
3,9
4,3
4,0
4,3
4,0
4,2
3,9

Табл. 5. Растеж и производителност на букови насаждения от I бонитетна група за подпояса 1000-1500 m н.в.
Наличен дървостой
Отпаднала част Обща производителност
ВъзПрираст
Vоб.пр
Прираст
Vотп
раст
hcp.
dcp.
N
G
Vст
Vотп
ср.
тек .
ср
с натр.
Zv
Zv
Z v . Z vтек.
год.
m
cm
бр./ha m2/ha m3/ha m3/ha m3/ha m3/ha
m3/ha
m3/ha m3/ha m3/ha
30
8,4
6,8
4504 16,36
102
3,4
102,0
3,4
40
12,2
10,3
2838 23,64
183
4,6
8,2
16,7
16,7
199,7
5,0
9,9
50
16,0
14,1
1833 28,63
270
5,4
8,7
29,7
46,4
316,4
6,3
11,7
60
19,5
17,7
1312 32,29
357
5,9
8,6
32,5
78,8
435,8
7,3
11,9
70
22,6
21,5
972
35,30
436
6,2
8,0
38,5
117,3
553,3
7,9
11,8
80
25,6
25,1
760
37,61
508
6,4
7,2
38,5
155,8
663,8
8,3
11,0
90
28,1
28,9
603
39,59
571
6,3
6,3
42,5
198,3
769,3
8,5
10,5
100
30,4
32,5
496
41,20
624
6,2
5,3
39,8
238,1
862,1
8,6
9,3
110
33,1
36,3
413
42,84
667
6,1
4,2
41,1
279,2
946,2
8,6
8,3
120
35,3
40,1
347
44,09
710
5,9
4,4
43,1
322,3 1032,3
8,6
8,7
130
37,5
43,5
305
45,36
742
5,7
3,2
32,6
354,9 1096,9
8,4
6,4
140
39,1
46,9
269
46,64
774
5,5
3,2
34,4
389,3 1163,3
8,3
6,7
150
40,8
50,1
242
47,71
807
5,4
3,3
30,4
419,7 1226,7
8,2
6,3
160
42,3
53,4
217
48,79
837
5,2
3,0
33,5
453,2 1290,2
8,1
6,3
Табл. 6. Растеж и производителност на букови насаждения от II бонитетна група за подпояса 1000-1500m н.в.
Наличен дървостой
Отпаднала част Обща производителност
ВъзПрираст
Vоб.пр
Прираст
Vотп
раст
dcp.
N
G
Vст
Vотп
hcp.
ср.
тек .
ср
с натр.
Zv
Zv
Z v . Z vтек.
год.
m
cm
бр./ha m2/ha m3/ha m3/ha m3/ha m3/ha
m3/ha
m3/ha m3/ha m3/ha
30
5,1
4,7
7856 13,63
55
1,8
55,0
1,8
40
7,8
7,5
4549 20,10
106
2,6
5,1
12,1
12,1
118,1
2,9
6,3
50
10,8
10,7
2758 24,80
164
3,3
5,9
21,4
33,5
197,5
4,0
8,0
60
13,7
13,9
1862 28,46
227
3,8
6,3
25,1
58,6
285,6
4,8
8,8
70
16,5
17,6
1300 31,64
290
4,1
6,3
30,8
89,4
379,4
5,4
9,4
80
19,4
21,2
967
34,24
352
4,4
6,1
32,4
121,8
473,8
5,9
9,4
90
22,0
25,2
733
36,58
409
4,6
5,8
37,3
159,1
568,1
6,3
9,5
100
24,5
29,2
576
38,61
462
4,6
5,3
38,1
197,2
659,2
6,6
9,1
110
27,4
33,5
461
40,69
509
4,6
4,6
40,3
237,5
746,5
6,8
8,7
120
29,9
38,0
373
42,41
557
4,6
4,8
44,2
281,7
838,7
7,0
9,3
130
32,6
42,1
317
44,15
597
4,6
4,0
35,7
317,3
914,3
7,0
7,5
140
34,7
46,4
271
45,92
637
4,6
4,1
38,2
355,5
992,5
7,1
7,9
150
36,9
50,6
236
47,50
679
4,5
4,2
36,0
391,5 1070,5
7,1
7,8
160
39,0
55,0
206
49,08
719
4,5
4,0
38,6
430,1 1149,1
7,2
7,8
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Табл. 7. Растеж и производителност на букови насаждения от III бонитетна група за подпояса 1000-1500m н.в.
Отпаднала част Обща производителност
Наличен дървостой
Прираст
Vотп
Прираст
ВъзVоб.пр
Vотп
с натр.
раст
hcp.
dcp.
N
G
Vст
Z vср. Z vтек.
Z vср. Z vтек.
год.
m
cm
бр./ha m2/ha m3/ha m3/ha m3/ha m3/ha
m3/ha
m3/ha m3/ha m3/ha
30
2,7
2,5
19740 9,69
28
0,9
28,0
0,9
40
4,3
4,1
10749 14,40
55
1,4
2,7
7,1
7,1
62,1
1,5
3,4
50
6,0
6,0
6327 17,89
87
1,7
3,2
11,4
18,5
105,5
2,1
4,4
60
7,8
8,0
4114 20,68
123
2,0
3,6
13,6
32,1
155,1
2,6
4,9
70
9,5
10,2
2830 23,13
160
2,3
3,7
15,8
47,9
207,9
3,0
5,3
80
11,3
12,5
2051 25,17
196
2,5
3,7
17,1
65,0
261,0
3,3
5,4
90
13,0
15,0
1529 27,03
231
2,6
3,5
19,2
84,1
315,1
3,5
5,4
100
14,6
17,5
1191 28,67
264
2,6
3,3
19,2
103,3
367,3
3,7
5,2
110
16,5
20,2
944
30,35
293
2,7
2,9
20,5
123,8
416,8
3,8
5,0
120
18,2
23,1
751
31,77
324
2,7
3,1
23,4
147,3
479,3
3,9
5,4
130
19,9
25,8
632
33,21
350
2,7
2,6
18,9
166,1
516,1
4,0
4,5
140
21,3
28,7
535
34,66
376
2,7
2,7
20,2
186,4
562,4
4,0
4,7
150
22,8
31,5
461
35,98
404
2,7
2,7
19,2
205,6
609,6
4,1
4,7
160
24,3
34,3
403
37,30
430
2,7
2,6
19,0
224,6
654,6
4,1
4,5
Табл. 8. Растеж и производителност на букови насаждения от III бонитетна група за подпояса 1500-1800m н.в.
Наличен дървостой
Отпаднала част Обща производителност
ВъзПрираст
Прираст
Vотп
Vоб.пр
раст
dcp.
N
G
Vст
Vотп
hcp.
ср.
тек .
ср
с натр.
Zv
Zv
Z v . Z vтек.
год.
m
cm
бр./ha m2/ha m3/ha m3/ha m3/ha m3/ha
m3/ha
m3/ha m3/ha m3/ha
30
2,8
2,1
36580 12,67
37
1,2
37,0
1,2
40
4,5
3,5
19644 18,90
74
1,8
3,7
9,6
9,6
83,6
2,1
4,7
50
6,4
5,1
11533 23,56
119
2,4
4,5
15,4
25,0
144,0
2,9
6,1
60
8,3
6,8
7517 27,30
169
2,8
5,1
18,6
43,6
212,6
3,6
6,9
70
10,3
8,8
5034 30,62
222
3,2
5,2
23,6
67,2
289,2
4,1
7,6
80
12,3
10,8
3647 33,41
274
3,4
5,3
24,0
91,2
365,2
4,6
7,7
90
14,1
13,0
2696 35,96
325
3,6
5,1
27,8
119,0
444,0
4,9
7,9
100
16,0
15,3
2078 38,22
373
3,7
4,8
28,4
147,4
520,4
5,2
7,6
110
18,1
17,8
1629 40,54
417
3,8
4,3
30,9
178,3
595,3
5,4
7,4
120
20,0
20,4
1300 42,51
462
3,8
4,5
33,2
211,6
673,6
5,6
7,9
130
22,0
22,8
1087 44,51
500
3,8
3,8
28,6
240,1
740,1
5,7
6,7
140
23,7
25,4
918
46,54
540
3,9
4,0
30,1
270,3
810,3
5,8
7,0
150
25,4
27,9
791
48,37
580
3,9
4,1
28,3
298,6
878,6
5,9
6,9
160
27,1
30,6
682
50,21
619
3,9
3,9
31,0
329,6
948,6
5,9
7,0

3.1. Проверка на точността на съставените растежни таблици за високостъблен бук по
подпояси и бонитетни групи.
3.1.1. Точност на растежните таблици
спрямо опитния материал.
За установяване на точността на растежните таблици бяха използвани данни от пробните площи, по които са разработени самите таблици. Това включва информация от 55 бр.
временни пробни площи, заложени в чисти букови високостъблени насаждения.
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Изчислени са основните статистически показатели (средно-квадратично отклонение, вариационен коефициент и грешка на средната
аритметична) за четири основни таксационни
показатели – hcp., dcp., G и Vст. на наличен дървостой. Данните са поместени в табл. 9.
Ниските стойности на вариационния коефициент, които показват слабо до умерено
вариране и високата точност на съставените
диференцирани растежни таблици по подпояси
и бонитетни групи ни дават основание да препоръчаме след проверка за други райони на
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Табл. 9. Проверка на точността на диференцираните растежни таблици по подпояси и бонитетни групи
Грешка на средната
Средноквадратично
Вариационен
аритметична - m
отклонение - σ
коефициент - Cv
Таксационен показател
(±% )
(±% )
(±)
Средна височина, m
3,45
12,16
1,60
Среден диаметър, cm
5,61
15,93
2,09
Обща кръгова площ, m2/ha
6,52
16,59
2,18
Стъблен обем на наличен дървостой, m3/ha
78,87
19,30
2,60
Табл. 10. Съпоставка на вариационния коефициент и грешката на средната аритметична при определяне на
Vст.100 на наличния дървостой при различни растежни таблици
Грешка на ср.аритметична - m
Растежна таблица за бук
Вариационен коефициент - Cv
(автор)
% (±)
% (±)
Wiedemann
28,8
3,85
Gerhardt
20,47
2,76
Armasescu et al.
21,79
2,94
Недялков
27,02
3,64
Порязов
16,68
2,25
Табл. 11. Проверка на точността на диференцираните по подпояси и бонитетни групи растежни таблици за 10
броя насаждения от ДГС "Гоце Делчев"
Вариационен коефициент – Cv
Грешка на ср.аритметична - m
Таксационен показател
% (±)
% (±)
Средна височина, m
11,29
3,57
Среден диаметър, cm
21,84
6,91
Обща кръгова площ, m2/ha
13,71
4,34
Стъблен обем на наличен дървостой, m3/ha
15,41
4,87

страната да бъдат внедрени в нашата горскостопанска практика.
3.1.2. Сравнение на съставените от нас
растежни таблици с таблици от други автори.
За по-голяма сигурност при използуването
на така съставените диференцирани по подпояси и бонитетни групи растежни таблици бе направена съпоставка на точността при определяне на стъбления запас при 100-годишна възраст (V100) по различни растежни таблици.
Използвани са растежни таблици за високостъблен бук на [50], [30], [42] и [17]. Данните
са поместени в табл. 10.
От таблицата се вижда, че от 5 различни
растежни таблици най-висока точност дава диференцираната по подпояси и бонитетни групи
растежна таблица.
Точността на средната аритметична е
±2,25 %, а вариационният коефициент на V100
е ±16,68%. Най-близка по точност до нея е
таблицата на Gerhardt, следвана от таблиците
на Armasescu et al. и Недялков, като найнеточна е на Wiedemann. Това ни дава основание да използуваме диференцираната по подпояси и бонитетни групи растежна таблица.

3.1.3. Точност на растежните таблици
спрямо данни от друг район на страната.
Независимо от получените добри резултати при предишните две проверки беше извършена допълнително изследване за пригодността
на диференцираните по подпояси и бонитетни
групи растежни таблици за друг район на страната. Бяха заложени 10 броя пробни площи при
различни условия на месторастене, различна
надморска височина и различна възраст в района на ДГС "Гоце Делчев".
При определянето на подпоясите бе отчетено, че за Мизийската горскорастителна област, подобласт Северна България (М-СБ) 6001000 m н.в. съответствуват на 800-1500 m
н.в. от Южна Крайгранична горскорастителна
област, подобласт Пиринска (Ю-П); за 10001500 m н.в. на М-СБ съответстват 1500-1900
m н.в. при Ю-П и за 1500-1800 m н.в. на М-СБ
- съответно 1900-2200 m н.в. при Ю-П.
Резултатите от направената проверка са
посочени в табл. 11. Както е видно от таблицата, стойностите на вариационния коефициент и
грешката на средната аритметичната са сравнително ниски и обуславят общо взето високата
точност на диференцираните по подпояси и
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бонитетни групи растежни таблици за естествени букови насаждения.
Грешката на средната аритметична (m) за
три от разглежданите таксационни показатели е
под ± 5%, като изключение прави само стойността на m за средния диаметър (малко под ±
7%). Обобщено получените резултати напълно
удовлетворяват изискванията към точността
при подобни проучвания (m ± 10%) и показват
приложимостта на разработените от нас растежни таблици, диференцирани по подпояси и
бонитетни групи за този район на страната.
Заключение
При съставянето на растежни таблици по
подпояси и бонитетни групи за високостъблени
букови насаждения са изпитани общо четири
варианта, като с най-висока точност се оказа
този по средна крива и среден нулев натурален
показател за растеж по височина на средното
n

моделно стъбло ( WH o ) по бонитетни групи.
Използваната методика позволява съкращаване повече от 14 пъти на обема на изчислителните работи при разработване на диференцирани по подпояси и бонитетни групи растежни таблици. Освен малкия по обем опитен
материал, бързината, високата точност, като
предимство на диференцираните по подпояси и
бонитетни групи растежни таблици може да се
посочи и факта, че при практическото им използване не се налага определянето на темпа
на растеж на терена за всяко насаждение.
Разработените бонитетни и растежни таблици за високостъблени букови насаждения
показват отчетливи различия в растежa на отделните показатели по бонитетни групи, както в
рамките на един и същ подпояс, така и между
отделните подпояси.
Сравнението на диференцираните по подпояси и бонитетни групи растежни таблици за
високостъблени букови насаждения с такива,
разработени от други автори показа повисоката точност на съставените от нас таблици. При допълнителна проверка на пригодността на съставените растежни таблици се установи високата им точност за района на ДГС “Гоце
Делчев”.
Съставените диференцирани растежни
таблици по подпояси и бонитетни групи имат
ниски стойности на вариационния коефициент,
малка грешка на средната аритметична, поради
което препоръчваме след проверка и за други
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райони на страната те да бъдат внедрени в нашата горскостопанска практика.
Да се разработят растежни таблици по
подпояси и бонитетни групи първоначално за
основните дървесни видове, а след това и за
останалите.
1.
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GROWTH AND YIELD TABLES FOR HIGH STEM EUROPEAN BEECH STANDS BY
SUB-ZONES AND SITE QUALITY GROUPS IN WESTERN AND CENTRAL BALKAN
MOUNTAINS
Yavor Poryazov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
A new methodology based on the stand growth analysis is applied for construction of growth and yield
tables by sub-zones and site quality groups for even-aged high stem European beech stands located in Western
and Central Balkan Mountains. The tables are constructed for three main sub-zones - 600-1000 m a.s.l.; 10001500 m a.s.l.; and 1500-1800 m a.s.l. In two of them 3 site quality groups are distinguished and for the third
because of the lack of enough stands only one single site quality group is distinguished. For construction of
growth and yield tables information based on 55 temporary sample plots located in the territory of 3 state forestry
enterprises is used. Significant differences in the growth on main stand characteristics are determined with altitude
and site quality group changes.
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ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ФОРМАТА НА СТЪБЛЕНАТА ОБРАЗУВАЩА
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Резюме
За изследване на формата на стъблената образуваща е приложен метода на натуралните показатели при
зрели букови стъбла. Използвана е информация от 10 броя пробни площи и 20 броя пълни стъблени анализи
на средни и средни доминиращи пробни стъбла. Определени са натуралните показатели за форма на стъблената образуваща за различни възрасти на пробните стъбла и са изведени зависимости между тях, изчислени са
средни стъблени образуващи по десетилетия от 20 до 100 години за средни и средни доминиращи пробни
стъбла. Изчислени са главните гръднодиаметрови (q2) и нормални (q0.1) коефициенти на пълнодървесност за
пробните стъбла.
Ключови думи: стъблена образуваща, натурални показатели, гръднодиаметров коефициент на пълнодървесност (q2), нормален коефициент на пълнодървесност (q0.1), високостъблен бук.
Key words: taper curve, taper curve indexes, main form quotient (q2), normal form quotient (q0.1), high stem
European beech.

Увод
Известно е, че таксирането е основен
елемент на инвентаризацията на горите и осигурява над 70% от информацията за количествената и качествената характеристика на горските насаждения.
Въз основа на тази информация се вземат
проектни решения по организацията на дървопроизводствения процес в горите и тяхното правилно стопанисване и комплексно рационално
ползване.
При таксирането на дървостоите се изпълняват главно три вида задачи:
- определяне на дървесните запаси;
- определяне на обема на сортиментите;
- определяне на текущия прираст на
горските насаждения.
До преди 10-12 години, преди влизане в
сила на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
и новия Закон за горите от 1997 г. се изпълняваше основно само първата задача. С приемането на Наредба №6/2004 г. във връзка с определяне на паричната стойност на дървесните
и недървесните горски ресурси на устройваните обекти трябва да се определя и сортиментната структура на дървесния запас на корен
като основа за неговото остойностяване.
Това повишава важността на сбеговите
таблици като основа при разработването на
сортиментните таблици. При разработването на
сбеговите таблици се акцентира най-вече върху
формата на стъблената образуваща, по която в
последствие се извършва разкрояване на от-

делните сортименти. Правилно установената
форма на стъблената образуваща позволява
получаване на теоретично максимално количество сортименти при оптимална сортиментна
структура.
Настоящата разработка има за цел да се
направи опит за приложение на Метода на натуралните показатели [1, 2] при изразяване на
формата на стъблената образуваща на зрели
букови стъбла.
За изпълнение на поставената цел са поставени за разрешаване следните основни задачи:
- да се установи варирането на диаметрите на различни относителни височини о,х от основата към върха на стъблото за различни възрасти;
- да се провери пригодността на Метода
на натуралните показатели за изразяване на формата на стъблената образуваща;
- да се установи връзка между ъгловите
и нулевите натурални показатели за
форма на стъблената образуваща
обобщено за всички възрасти и пробни
стъбла;
- изчисляване на средни стъблени образуващи за средни и доминиращи зрели
букови стъбла и проверка на точността;
- установяване на връзка между главния
гръднодиаметров коефициент на стъблена пълнодървесност и главния нормален коефициент на стъблена пълно141
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дървесност от една страна и възрастта
от друга.
1. Кратък преглед на литературата
Ако дървесното стъбло се разреже по вертикалната ос, то при сечението ще се получи
фигура, ограничена от крива, която е разположена симетрично на оста. При това положение
дървесното стъбло може да се разглежда като
тяло, получено от завъртането на някаква крива
около вертикалната ос. Ако се установи уравнението може да се определи обема на стъблото. Многобройните изследвания върху кривите
на стъблените образуващи са показали, че те
са неправилни и непостоянни. До този момент
не е установена крива, която абсолютно точно
да описва стъблената образуваща.
Липсата на всеобщо уравнение е принудила изследователите да се ограничат до методи
за приблизителни изчисления, за чието опростяване се възприема, че дървесното стъбло е
ротационно тяло, а напречните сечения, които
са перпендикулярни на вертикалната ос са във
формата на кръг. По този начин въпросът ще
се решава не с помощта на геометрия в пространството, а посредством геометрия в една
равнина и вместо изучаване на повърхността
на дървесното стъбло ще се изследва стъблената образуваща. Многобройните изследвания
са показали, че формата на стъблената образуваща е доста сложна крива, която не може да
бъде представена с една аналитична крива по
цялата си дължина.
В Италия Patrone [12] съпоставя обема на
цилиндъра и ротационен параболоид, като въвежда т. нар. коефициент на абсолютната
форма fo , като съотношение между двете тела, имащи еднакви основи и еднакви височини.
При изследване на едногодишни и многогодишни растения Швенденер е установил, че
формата на стъблата е много близка до тяло с
еднакво съпротивление, а в Швеция Хойер
(цит. По [6]) при характеризиране на сбега на
дървесните стъбла и определяне на диаметрите
на стъблената образуваща използва логаритмична крива. По подобен начин К. Никитин [7]
изследва формата на стъблената образуваща,
но в направление от основата към върха. За
относителни височини от 0,05 до 0,80 от височината на дървото, изведеното уравнение дава
разлика спрямо истинските от 2,8 % до 3,7 %.
У нас Г. Сираков [5], изхождайки от подобието на телата и пропорционалността на техните размери смята, че формата на дървесното
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стъбло може да се представи с редица от отношения от вида:
(1)
do,x : h,
където do,x са диаметри на относителни височини о,х от основата към върха
на стъблото;
h – височина на стъблото.
Ако тези отношения се изразят графически
се получава низходяща крива, която Сираков
нарича “крива на стъблената форма”. Използвайки нормалната крива на кръговоплощните
отношения (go,x/gn), авторът получава по аналитичен път три нови криви: крива на нормалните
видови числа (gn/go,x), нормална крива на диаметровите отношения (do,x/dn) и крива на сумарните обемни отношения (Vo,x/Vст.).
При прилагането на системите за определяне на сбега и обема при отделно взети насаждения се явяват големи грешки, които се
явяват ограничение за използването им. Уравненията, както за сбеговата, така и за функцията на обема могат бъдат неточни за всяко отделно насаждение, като средноаритметичната
грешка може да варира до 10% и повече.
За да се преодолее това ограничение различни автори са използвани например един или
два диаметъра за очертаване на стъблената
образуваща [11, 14] и три и повече входни
параметъра [8, 13].
Flewelling et al. [9] изследват възможностите за описване на стъблената образуваща
чрез система от три входни параметъра в 8
варианта за относителни височини 0,1 Н; 0,2 Н
и 0,3 Н, като от получените резултати се доказва, че използването на повече точки за очертаването на стъблената образуваща води до
значително намаляване на броя на използваните пробни стъбла.
2. Методи на работа и опитен материал
При разработването на настоящата работа
са използвани данни от 10 бр. временни пробни площи, заложени в УОГС “Петрохан” – с.
Бързия.
В пробните площи и в камерална обстановка са извършени пълни таксационни измервания и са взети по едно средно пробно и едно
средно доминиращо стъбло. На пробните стъбла е извършен пълен стъблен анализ през период от 10 години и при дължина на секциите 2
m. Допълнително са изчислени: диаметри за
относителни височини: 0,05; 0,15; …. 0,95 по
десетилетия от 20 до 100 години включително;
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изчислени са натуралните показатели (ъглов -

Δdα и нулев - Δd оn ) за форма на стъблената
n

образуваща при различни възрасти за средни и
доминиращи пробни стъбла. Нормалните числа
( qo , x;k ) са получени по следния израз:

qo, x;k =
където

d o , x; k

,

(2)

di
d o, x;k е диаметър на относителна
височина о,х за k – тата крива при
възрасти от 20 до 100 години,
[cm];

d i - средноаритметичен d o, x;k за
възрасти i (от 20 до 100 години),
[cm];
Натуралните числа са изчислени посредством израза:

qo , x; k
qo , x

,

където

(3)

qo, x е средноаритметична редица
от стойностите на нормалните
числа за възрасти от 20 до 100
години;

Натуралните показатели за форма на
стъблената образуваща са изчислени по следната система от уравнения:

Δdαn . Σ (o, x) 2 + Δd on . Σ o, x = Σ (o, x .
Δdα . Σ o, x +10 . Δd on
n

=Σ

qo , x; k
qo , x

qo, x; k

)
,

(4)

qo , x

След изчисляването на натуралните показатели е установена зависимост между

Δdαni и

Δdоni за възрасти i (от 20 до 100 години) за
средни и доминиращи пробни стъбла. Освен
това са изчислени средни стъблени образуващи
по години за средни и доминиращи стъбла по
израза:

[

]

d (o, x ),i = (a . Δd oni + b) . o, x + Δd oni . qo, x;i . d i , (5)
където

d ( o , x ),i

е диаметър за относител-

на височина о,х при възраст i–
години, cm;

Δd оn

i

- средноаритметичен ну-

лев натурален показател за
форма на стъблената образуваща за средни/доминиращи пробни стъбла;

qo, x;i - средноаритметична редица за средни и доминиращи
пробни стъбла при относителна
височина о,х за възраст i–
години;

di

- средно-аритметични стой-

ности на диаметрите за възраст
i–години за средни/доминиращи
пробни стъбла, cm;
a, b – регресионни коефициенти.
За възрасти от 20 до 100 години са изчислени главни гръднодиаметрови коефициенти на
пълнодървесност q2 (6) и главни нормални коефициенти q0,1 (7) за средни и доминиращи
пробни стъбла:
q2 = d1/2 / d1,3,
(6)
където
d1/2 е диаметър на 0,5H, cm;
d1,3 - диаметър на 1,30 m, cm
q0,1 = d1/2 / d0,1,
(7)
където
d1/2 е диаметър на 0,5H, cm;
d0,1 - диаметър на 0,1Н, cm
Пробните площи са залагани в чисти, зрели високостъблени букови насаждения при различни възрасти, бонитети и наклон на терена
при пълнота равна и по-голяма от 0,7. Избирани са най-гъстите части на насаждения, в които
през последните 10-15 години не е провеждана
стопанска дейност.
3. Резултати и обсъждане
С помощта на програмния продукт “STA
v. 1.00” [4] са обработени входните данни за
10 броя средни и 10 броя средни доминиращи
пробни стъбла.
Всяко стъбло независимо от височината е
разделено на 10 броя секции с еднаква дължина и са изчислени диаметрите за относителни
височини (о,х от височината на стъблото):
0,05; 0,15; …. 0,95.
Получените данни позволяват да се изчислят натуралните показатели за форма на стъблената образуваща за всяко стъбло и възраст
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от 20 до 100 години. По този начин са обработени 180 криви на стъблената образуваща,
като обработката е извършена съвместно за
средни и доминиращи пробни стъбла.
Включването на двете групи пробни стъбла
е наложено от необходимостта да има еднакъв
подход и съпоставимост на получените натурални показатели.
При анализа на данните за стъблените образуващи на отделните стъбла се установи
вариране на диаметрите при една и съща относителна височина и по години.
При относителни височини 0,05 до 0,55
вариранията са в по-малки граници с ясна тенденция на увеличение на диаметрите.
Не може да се твърди еднозначно за ясно
установена тенденция за нарастване на варирането на диаметрите при относителни височини
от 0,65 до 0,95.

Табл. 1. Средни нулеви натурални показатели

Δd оn

3.1. Изчисляване на натуралните показатели (ъглов -

Δdαn

Δd оn )

и нулев -

за форма

на стъблената образуваща за различни възрасти за средни и доминиращи пробни стъбла.
Съгласно методиката описана в предходната глава и специализиран програмен продукт
за изчисляване на натурални показатели “NatPok” [3] са изчислени нормалните числа, средноаритметичните редици на общите основи по
години, натуралните числа, нулевите и ъгловите натурални показатели и основните статистически характеристики: средно квадратично отклонение, вариационен коефициент и грешка на
средната аритметична.
Средните стойности на натуралните показатели и средно аритметичните стойности на
диаметрите ( d i ) по години за средни и доминиращи пробни стъбла са дадени в табл. 1.
и средно-аритметични стойности на диаметрите

di

[cm]

по години за средни и доминиращи пробни стъбла
Пробни
стъбла
средни
средни
доминиращи

А
[год.]
Δd оn

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1,0716

0,9737

1,0600

1,0131

0,9623

1,0457

1,0053

0,9928

1,0081

di

1,7204

2,6903

4,1844

6,2437

8,0658

9,8573

12,0851

14,3342

16,0853

Δd оn

0,9284

1,0263

0,9399

0,9869

1,0377

0,9543

0,9946

1,0073

0,9919

di

1,9489

2,7202

4,1062

5,5812

7,2342

9,3568

11,8713

14,1295

16,8846

Варирането на средните нулеви натурални
n
показатели Δd о , както при средните, така и

при доминиращите стъбла е в изключително
тесен интервал - от 0,96 до 1,07 за средните
пробни стъбла и от 0,93 до 1,04 при средните
доминиращи стъбла.
Обобщено за всички възрасти, средноаритметичният нулев натурален показател за
форма на стъблената образуваща при средните
пробни стъбла има стойност 1,015, а при доминиращите е 0,985.
За всяка една възраст средния натурален
показател между средните и доминиращите
стъбла е 1,00.
Липсата на ясна тенденция във варирането
на натуралните показатели не позволява да се
разработят диференцирани криви в рамките на
дадена възраст за форма на стъблената образуваща.
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Сравняването

на

средно-аритметичните

стойности на диаметрите

di

по години за

средни и доминиращи пробни стъбла показва,
че до 30-тата година стойностите на

di

за

доминиращите пробни стъбла са по-високо
разположени от тези на средните. От 40-тата
година вкл. до 90-тата

di

на средните пробни

стъбла е с по-високи стойности от тези на
доминиращите.
След тази възраст настъпва отново пренареждане, като стойностите на d i за доминиращите са видимо над тези на средните стъбла.
Това вероятно се дължи на по-забавения растеж по диаметър на доминиращите за периода
от 40-тата до 90-тата година.
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3.2. Връзка между

Δdαni и Δdоni за въз-

расти i (от 20 до 100 години) за средни и доминиращи пробни стъбла.
Тази връзка е установена на база на изчислените ъглови и нулеви натурални показатели на 180 броя криви. Графичният израз е
представен на фиг. 1.

посредством Метода на натуралните показатели.
3.3. Изчисляване на средни стъблени образуващи по години за средни и доминиращи
стъбла по метода на натуралните показатели.
По път, обратен на изчисляване на натуралните показатели е изведено следното уравнение, с чиято помощ могат да се изравняват
криви на стъблените образуващи:

3
2,5

[

2

където

R2= 0.9991
2

1,5

d ( o , x ),i
Δd оn

0,5

i

a

0
0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

(8)

е диаметър за относителна ви-

сочина о,х при възраст i–години, cm;

1

0
-0,5

]

d(o, x),i = (−2,8818. Δdoni + 2,8818) . o, x + Δdoni . qo, x;i . di ,

y = -2,8818x + 2,8818

1,4

1,6

1,8

- средноаритметичен нулев нату-

рален показател за форма на стъблената образуваща за средни/доминиращи
пробни стъбла;

-1

qo, x;i - средноаритметична редица за

-1,5

средни и доминиращи пробни стъбла
при относителна височина о,х за възраст i–години;

-2
-2,5
b

Фиг. 1. Връзка между ъгловите (a) и нулевите (b)
натурални показатели за форма на стъблената образуваща за възрасти от 20 до 100 години за средни и
доминиращи пробни стъбла

Очевидно е, че връзката между двата показателя е линейна с много висок коефициент на
множествена детерминация – R2 = 0,9991.
Изведената зависимост е необходима за изравняване на кривите на стъблените образуващи

di

- средно-аритметични стойности на

диаметрите за възраст i–години за
средни/доминиращи пробни стъбла, cm.
При прилагане на формула (8) се получиха средните стъблени образуващи за средни и
доминиращи пробни стъбла. Те са поместени в
табл. 2-3.

Табл. 2. Изчислени средни стъблени образуващи по години и относителни височини за
отн.
Диаметри за възрасти 20-100 г., cm
височини
do,x 20 г. do,x 30 г. do,x 40 г. do,x 50 г. do,x 60 г. do,x 70 г. do,x 80 г.
o,x
0,05
3,4948
5,3645
8,6977
11,7751 14,4089 18,7443 21,2454
0,15
2,9434
4,5873
7,1829
9,9950
12,5500 15,9179 18,9219
0,25
2,4516
3,8508
6,0373
8,9988
11,4364 14,4657 17,6826
0,35
2,0770
3,1806
5,2110
8,0035
10,4324 12,9967 16,1328
0,45
1,7158
2,7221
4,4139
6,9533
9,1837
11,2697 14,1413
0,55
1,4044
2,2700
3,6256
5,7869
7,7326
9,5842
11,9510
0,65
1,1338
1,8054
2,8350
4,4810
6,4235
7,2873
9,3103
0,75
0,8643
1,3890
2,0008
3,2526
4,6473
4,6951
6,4135
0,85
0,6444
1,0278
1,2454
2,1009
2,6796
2,5865
3,7894
0,95
0,4488
0,6949
0,6371
1,0861
1,1602
1,0617
1,2452

средни пробни стъбла

do,x 90 г.

do,x 100 г.

24,9435
22,4549
21,1716
19,2377
16,9651
14,3230
11,1072
7,5744
4,0558
1,5241

27,9723
25,3703
23,5378
21,3437
19,0633
16,2810
12,6492
8,5085
4,6575
1,4907
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Табл. 3. Изчислени средни стъблени образуващи по години и относителни височини за доминиращи пробни
стъбла
отн.
Диаметри за възрасти 20-100 г., cm
височини
do,x 20 г. do,x 30 г. do,x 40 г. do,x 50 г. do,x 60 г. do,x 70 г. do,x 80 г. do,x 90 г. do,x 100 г.
o,x
0,05
3,5014
5,6742
7,7007
10,2919 13,7853 16,4532 20,6796 24,8943
28,9570
0,15
3,0736
4,7790
6,5840
8,8024
11,7486 14,3455 18,4748 22,3172
26,3866
0,25
2,6680
3,9514
5,7289
7,9851
10,4759 13,3848 17,3180 20,9540
24,5956
0,35
2,3557
3,2145
5,1190
7,1559
9,3508
12,3465 15,8489 18,9606
22,4074
0,45
2,0281
2,7097
4,4887
6,2641
8,0545
10,9916 13,9353 16,6510
20,1072
0,55
1,7300
2,2257
3,8170
5,2529
6,6360
9,5973
11,8132 13,9992
17,2532
0,65
1,4558
1,7434
3,0899
4,0984
5,3939
7,4922
9,2313
10,8108
13,4674
0,75
1,1568
1,3211
2,2578
2,9975
3,8184
4,9563
6,3787
7,3415
9,1014
0,85
0,8992
0,9628
1,4552
1,9508
2,1542
2,8034
3,7804
3,9147
5,0054
0,95
0,6531
0,6411
0,7709
1,0161
0,9126
1,1817
1,2461
1,4649
1,6095

За проверка на точността на изравняване
на стъблените образуващи са избрани 2 стъбла, които имат сравнително малка разлика във
възрастта. Средното пробно стъбло е на 108
години, а доминиращото е на 119 години.
Проверката включва изчисляване на стъблените образуващи по десетилетия от 20 до
100 години и квадратите на разликите между
изчислените и действителните стойности на
диаметрите на относителни височини о,х.

След което са последователно са определени основните статистически характеристики
– средно квадратично отклонение (± σn), вариационен коефициент (± Cv) и грешка на средната аритметична (± m).
Данните са представени в табл. 4 за средното пробно стъбло 77 С и в табл. 5 за доминиращото
пробно
стъбло
77
D.

Табл. 4. Точност на изчислените средно аритметични стъблени образуващи по години за пробно стъбло 77 С
Възр.
[год.]

dизч. – dдейств.
[cm]

(dизч. – dдейств.)2
[cm2]

± σn
[cm]

20
30
40
50
60
70
80
90
100

-0,045
-0,050
0,005
-0,007
-0,015
-0,107
0,242
0,074
0,651

0,949
2,879
16,616
13,554
20,021
4,871
10,065
52,699
56,929

0,308
0,537
1,289
1,164
1,415
0,698
1,003
2,296
2,386

di
[cm]
2,955
4,705
8,383
11,856
14,181
16,371
19,524
22,830
25,699

± Cv
[%]

±m
[%]

10,43
11,40
15,38
9,82
9,98
4,26
5,14
10,06
9,28

3,30
3,61
4,86
3,11
3,16
1,35
1,62
3,18
2,94

Табл. 5. Точност на изчислените средно аритметични стъблени образуващи по години за пробно стъбло 77 D
Възр.
[год.]

dизч. – dдейств.
[cm]

(dизч. – dдейств.)2
[cm2]

± σn
[cm]

20
30
40
50
60
70
80
90
100

-0,064
0,021
-0,268
0,054
0,026
-0,281
0,388
0,057
0,233

0,710
5,195
9,036
10,114
6,638
15,157
21,203
28,266
41,584

0,266
0,721
0,951
1,006
0,815
1,231
1,456
1,681
2,039

Разликите в отклоненията между действителните и изчислените стойности са, както с
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di
[cm]
2,953
5,424
9,147
11,477
14,170
16,736
19,458
22,527
24,764

± Cv
[%]

±m
[%]

9,02
13,29
10,39
8,76
5,75
7,36
7,48
7,46
8,23

2,85
4,20
3,29
2,77
1,82
2,33
2,37
2,36
2,60

положителен, така и с отрицателен знак, което
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е указание за отсъствие на систематична грешка.
Вариационните коефициенти по години за
средното пробно стъбло варират от ±4,26%
до ±15,38%. Средната му стойност е
±9,52%, което показва слабо вариране на
данните.
При доминиращото стъбло минималната
стойност на вариационния коефициент е
±5,75%, а максималната е ±13,29% или
средно ±8,64%, което е с около 1% по-ниско
от стойността на средното пробно стъбло.
Грешката на средната аритметична (m) варира от ±1,35% до ±4,86% за средното
пробно стъбло и от ±1,82% до ±4,20% за
доминиращото стъбло.
Средната стойност на m за средното пробно стъбло е ±3,01%, а при доминиращото е
±2,73%. И при двете стъбла е значително под
±5%, което отговаря напълно на изискванията
за точност.
Най-общо може да заключи, че и при двата
вида стъбла стойностите на статистическите
показатели показват слабо вариране и висока
точност, с незначително по-добри показатели за
доминиращото стъбло. Това е още едно доказателство за пригодността на модела за изравняване на стъблената образуваща.
3.4. Изчисляване на главни гръднодиаметрови коефициенти q2 и главни нормални коефициенти q0,1 за средни и доминиращи пробни
стъбла при възрасти от 20 до 100 години
В опит за търсене на връзка между главните гръднодиаметрови коефициенти q2 и главните нормални коефициенти q0,1 за средни и доминиращи пробни стъбла в зависимост от възрастта бяха изчислени техните стойности.
Общо бяха изпитани 30 модела посредством
специализиран
програмен
продукт
“CurveExpert v. 1,37” [10].
3.4.1. Изчисляване на главни гръднодиаметрови коефициенти q2 за средни и доминиращи пробни стъбла при възрасти от 20 до 100
години
Поради силното вариране на стойностите
на q2 , както и липсата им при някои стъбла за
20 годишна възраст, изпитването на моделите е
в интервала от 30-100 години. Най-адекватната
функция за q2 на средни пробни стъбла в зависимост от възрастта (А) е Weibull модел от
вида:

q2=1,6778-1,0214*exp(-2133916,7*A^-4,5941),

(9)

Коефициентът на множествена детерминация R2 = 0,996, а стандартната грешка на
оценката е 0,012.
За доминиращите стъбла най-подходящ се
оказа логистичния модел от вида:
q2=0,6678/(1-2,9714*exp(-0,0760.A)),
(10)
с коефициент на множествена детерминация R2 = 0,994 и стандартната грешка на
оценката е 0,013.
И двата модела имат много висока точност
и степен на предсказване.
3.4.2. Изчисляване на главни нормални
коефициенти q0,1 за средни и доминиращи
пробни стъбла при възрасти от 20 до 100 години.
Независимо от факта, че при нормалните
коефициенти на пълнодървесност има стойности от всички възрасти, за да се спази еднаквия
подход при изпитването на моделите е възприет
интервала от 30-100 години.
Най-адекватната функция за q0,1 на средни
пробни стъбла в зависимост от възрастта (А) е
Heat Capacity модел от вида:
q0,1=0,6456+0,000433.A(11)
-138,5845/A2,
Коефициентът на множествена детерминация R2 = 0,997, а стандартната грешка на
оценката е 0,003.
За доминиращите стъбла най-подходящ се
оказа Saturation Growth-Rate модел от вида:
q0,1 =0,7838.A/(16,7910+A),
(12)
с коефициент на множествена детерминация R2 = 0,965 и стандартната грешка на
оценката е 0,012.
Независимо от по-високият коефициент R2
и четирикратно по-малката стандартна грешка
на оценката при средното пробно стъбло спрямо доминиращото и двата модела имат много
висока точност и степен на предсказване.
За разлика от изследванията за главния
гръднодиаметров коефициент на стъблена пълнодървесност, който има низходяща тенденция,
то при q0,1 се очертава ясна тенденция на нарастване на стойностите му с увеличаване на
възрастта. За средното пробно стъбло това
изменение е по-рязко от 30-тата до 60 година,
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след което до 100 годишна възраст е поравномерно. При доминиращото пробно стъбло
изменението е относително равномерно за целия изследван период.
От съпоставката на осреднения ход на
кривите за средни и доминиращи стъбла на q2 и
q0,1 може да се заключи следното:
- доминиращите пробни стъбла имат поголеми стойности на q2 през целия изследван
период спрямо средните пробни стъбла. Изключение правят само стойностите при 50годишна възраст, където настъпва кратковременно пренареждане на двете криви.
- средните пробни стъбла имат по-големи
стойности на q0,1 през целия изследван период
спрямо доминиращите пробни стъбла, с изключение на интервала от 68 до 74 годишна възраст.

стъбла е в тесен интервал - от 0,96 до
1,07 за средните пробни стъбла и от
0,93 до 1,04 при средните доминиращи
стъбла.
4. Средноаритметичният нулев натурален
показател за всички възрасти за форма
на стъблената образуваща при средните
пробни стъбла има стойност 1,015, а
при доминиращите е 0,985.
5. Установена е връзка между ъгловите
( Δdα ) и нулевите ( Δdо ) натурални
n

6.

Изводи и препоръки
А. Изводи
1. От анализа на данните за стъблените
образуващи на отделните стъбла се установи вариране на диаметрите при една и съща относителна височина, а също така и по години. При относителни
височини от 0,05 до 0,55 вариранията
са в по-малка степен, с ясна тенденция
на увеличение на диаметрите. Не може
да се твърди еднозначно за ясно установена тенденция за нарастване на варирането на диаметрите при относителни височини от 0,65 до 0,95.
2. Методът на натуралните показатели
може успешно да се прилага при изследвания, които са свързани с изразяване на формата на стъблената образуваща.
Минималните стойности на грешката на
средната аритметична варират от 0,55% до
1,56% за средните пробни стъбла, а максималните – от 5,61% до 7,43%. Средната стойност на грешката на средната аритметична по
години не надминава ± 5,0%, което напълно
удовлетворява изискванията за точност.
При доминиращите пробни стъбла резултатите са аналогични, но с незначително помалки стойности на грешката на средната
аритметична.
3. Варирането на средните нулеви натурални

показатели

Δd оn ,

както

при

средните, така и при доминиращите
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n

i

7.

8.

9.

i

показатели за 180 криви на форма на
стъблената образуваща за възрасти i (от
20 до 100 години) за средни и доминиращи пробни стъбла. Изведената зависимост се характеризира с много висока точност.
Метода на натуралните показатели позволява изчисление на средни стъблени
образуващи за средни и доминиращи
стъбла по години. При направената
проверка на две реални пробни стъбла
се установи много висока точност на
изравняване на стъблените образуващи
– за средното пробно стъбло m=
±3,01% ,
а при доминиращото е
m=±2,73%.
Изведени са зависимости между главния
гръднодиаметров коефициент на стъблена пълнодървесност (q2) и главния
нормален коефициент на стъблена пълнодървесност (q0,1) от една страна и
възрастта за средни и доминиращи
пробни стъбла. Точността на получените модели удовлетворява изискванията
за подобен род изследвания.
Изменението на q2 за средни и доминиращи стъбла следва ясна низходяща
тенденция, като стойностите на q2 на
доминиращите стъбла са по-високи за
целия период на изследване. Изключение правят само данните за 50-годишна
възраст, където стойността на q2 на
средните пробни стъбла е малко повисока от тази при доминиращите.
Хода на изменение на кривата на q0,1 за
средни и доминиращи стъбла за разлика
от изследванията за главния гръднодиаметров коефициент на стъблена пълнодървесност, има отчетлива тенденция
на нарастване с увеличаване на възрастта. Средните пробни стъбла имат
по-големи стойности на q0,1 през целия

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ФОРМАТА НА СТЪБЛЕНАТА ОБРАЗУВАЩА НА ЗРЕЛИ БУКОВИ СТЪБЛА В …

изследван период спрямо доминиращите пробни стъбла, с изключение на интервала от 68 до 74 годишна възраст.
Б. Препоръки
1. Получените точни резултати при изследвания на формата на стъблената образуваща на високостъблени букови насаждения посредством метода на натуралните показатели дават основание да
се препоръча продължаване на изследванията при други дървесни видове и
произходи.
2. При изследвания на връзката между коефициента на пълнодървесност и възрастта препоръчваме да бъде използван
главния нормален коефициент на стъблена пълнодървесност (q0,1), тъй като
той непрекъснато расте с увеличаване
на възрастта.
1.
2.
3.
4.
5.
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STUDY ON TAPER CURVE FORM OF MATURE EUROPEAN BEECH STEMS
IN TRAINING AND EDUCATIONAL FORESTRY ENTERPRISE “PETROHAN” – BARZIA
Yavor Poryazov, Toma Tonchev, Gergana Dimitrova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
A method for estimation of taper curve indexes is applied for investigation of taper curve form of mature
European beech stems. Data derived from 10 temporary sample plots and 20 full stem analysis of mean and dominant sample trees are used. Taper curve indexes for different ages of sample trees are determined and relationships between them are found out. Average taper curve are constructed by decades from 20 to 100 years for
mean and dominant sample trees. Also main form quotient (q2) and normal form quotient (q0.1) are calculated.
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РАСТЕЖ И СЪВРЕМЕННА СТРУКТУРА НА ХЪЛМИСТО-РАВНИННИТЕ ДЪБРАВИ,
РАСТЯЩИ КРАЙ РАЗГРАД
Христо Цаков, Христина Христова
Институт за гората при БАН, София
Резюме
Дъбовите гори край Разград имат вторичен произход и са произлезли от първичните дебри на Лудогорието. Те притежават потенциал и в средносрочен план могат да задоволяват част от нарасналите нужди от дървесина и дърва за огрев на района. Обект на изследване са млади и дозряващи гори от цер (Quercus cerris L.) и
благун (Quercus frainetto Ten.), тяхната съвременна структура, строеж и растеж в период на климатични аномалии. Установен е диапазонът на разпределение на дърветата по дебелина и височинни класове, мястото на
среднодебелото дърво в насаждението, както и достоверността на приложение правилото на Weisse за бързо
определяне на средния диаметър на дървостоя. Проучването има регионален характер и методичен принос за
бъдещо стопанисване на дъбовите насаждения.
Ключови думи: дъбови дендроценози, височинни класове, среден диаметър, среднодебело дърво, естествени степени на дебелина
Key words: oak dendrocoenoses, height classes, mean diameter, mean-tick tree, natural degrees of thickness

Увод
Поповско-Разградския регион като част от
геоботаническия окръг Лудогорие на Европейските широколистни гори е изграден от кредни и
миоценски скали, върху които са формирани
сиви горски с карбонати почви. Климатът е
умереноконтинентален с високи температури и
дефицит на влага през вегетационния сезон [1].
Тези едафични и климатични условия обуславят
образуването на ксеромезофилни широколистни гори от цер (Quercus cerris L.), благун
(Quercus frainetto Ten.), зимен дъб (Quercus
petraea liebl.), габър (Carpinus betulus L.) и техните спътници – клен, обикновен ясен, трепетлика, дива череша и др. [3]. Горските комплекси имат вторичен (издънков) произход, стопанисвани са като крайградски гори с по-слабо
антропогенно въздействие и задоволяват част
от регионалните нужди от строителна дървесина и дърва за огрев.
Проучването ще даде отговор за съвременната структура на дъбовите дървостои,
диапазона на разпределение на дърветата по
степени на дебелина и във височинни групи,
мястото на среднодебелото дърво, както и достоверността на приложимост на правилото на
Weisse за бързо определяне на средния диаметър на насаждението.
Обекти и метод на работа
Изследвани са млади церови и дозряващи
благунови дендроценози, растящи при 350–450
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m н.в. в района на хълмисто-равнинните дъбрави край Разград.
За установяване структурата и растежът
по дебелина е приложен методът на Тюрин,
при който естествените степени на дебелина се
изразяват като части от средния диаметър
(Dср.) на дървостоя, приеман за единица мярка
[4].
При проучване стоежът на дървостоите по
височина дървета са класифицирани като господстващи (най-едроразмерните) – D, съгосподстващи (CD), подчинени (MP) и подтиснати
(загиващи) – DP [5].
В процеса на работа са използвани стандартни компютърни програми и действащата
нормативно-справочна литература за дъбови
дървостои [2].
Резултати и обсъждане
Опитна площ 1 (ОП1) е представителна за
младите издънкови церови насаждения от ІІ
клас на възраст, в който през последните години са провеждани редовни горскостопански
мероприятия.
Дървостоят има групов характер (84,9%),
включващ 20 биогрупи, обособени предимно от
две стъбла (50%), с три, четири и пет стъбла
(45%) и една група от 6 стъбла (5%).
В табл. 1 е обобщена структурата на дървостоя, средният диаметър, кръговата площ,
общият среден диаметър на биогрупите и единичните дървета.
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Табл. 1. Структура и дендрометрични параметри на ОП1
Биогрупа
2 стъбла
Биогрупа
3 стъбла
Биогрупа
4 стъбла
Биогрупа
5 стъбла
Биогрупа
6 стъбла
Единични
стъбла
Общо
за ОП1

№
Dср.
Gср.

4
16,9
0,0449

5
14,4
0,0323

7
13,8
0,0299

8
13,9
0,0304

10
14,9
0,0347

12
14,8
0,0344

13
12,6
0,0250

15
15,4
0,0373

19
12,7
0,0256

20
13,1
0,0297

Общо
14,2
0,3242

№
Dср.
Gср.

11
13,6
0,0434

14
16,3
0,0626

18
12,3
0,0353

14,1
0,1413

№
Dср.
Gср.

2
14,1
0,0629

3
14,8
0,0691

6
11,0
0,0379

13,3
0,1699

№
Dср.
Gср.

9
11,7
0,0542

16
14,6
0,0834

18
12,3
0,0595

12,9
0,1971

№
Dср.
Gср.

1
12,8
0,0773

№
Dср.
Gср.
Dср.

11
14,0
0,1690

12,8
0,0773
14,0
0,1690
13,8

С най-голям среден диаметър е групата,
формирана от две стъбла (14,2 cm), следвана
от групите с три (14,1 cm), четири (13,3 cm),
пет (12,9 cm) и шест стъбла – 12,8 cm.
Единичните дървета са 11 броя и имат
среден диаметър 14,0 cm. Групите изградени
от две стъбла създават 30,1% от общата кръгова площ, тези с 6 стъбла – 7,2%, а единичните дървета формират 15,7%

При изследване на стоежа по височина се
установи, че склопът на дъростоя е изграден
предимно от най-едроразмерните дървета (D) –
55,6%, съгосподстващите (CD)– 33,3% и подчинените (MP) – 11,1%. При отгледните мероприятия са извадени подтиснатите и загиващи
дървета – табл. 2.

Табл. 2. Структура на дървостоя по височина в ОП1
Брой дървета
(N) в %
55,6
33,3
11,1

Dср.

Dmax

Dmin

Gср.

G%

15,2
12,4
10,6

19,2
18,5
15,5

12,2
7,8
6,8

0,7202
0,2888
0,0692

66,8
26,8
6,4

При доминиращите дървета средният диаметър е най-голям – 15,2 cm, а дърветата растат в границите от 12,2 до 19,2 cm. При съгосподстващите средният диаметър е 12,4 cm.
Най-дебелото стъбло е 18,5 cm, а най-тънкото
– 7,8 cm. Средният диаметър на подчинените е
10,6 cm, а най-тънкото стъбло в ОП1 е 6,8 cm.
Общата производителност на ОП1 се
формира от доминиращите дървета – 66,6%,
от съдоминиращите – 26,9% и подчинените –
6,5%.
На фиг. 1. е показана вариационната крива на разпределение на церовите дървета по
естествени степени на дебелина.

Брой дървета

Височинна
група
D
CD
MP

25
20
15
10
5
0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Естествени степени на дебелина

Фиг. 1. Вариационна крива на разпределение на
дърветата в ОП1

Гнездовият строеж на дървостоя и част от
единичните дървета групират съвкупност с доста близки диаметри и растеж по дебелина, който формира крива с нормално разпределение
на дърветата и почти 70% участие в централ151
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ните степени на дебелина. Среднодебелото
дърво има ранг (място) – 54,7%, който се отличава от стойността по Weisse – 57,5%. За
бързо и по-точно определяне на средния диаметър би било добре да се използва новата
реално определена стойност – 55,0%.
Опитна площ 2 (ОП2) е заложена в издънково благуново насаждение при средна възраст

65 г. Въпреки равномерния стоеж и моноподиален характер на дървостоя има обособени 6
биогрупи (12,1% от всички дървета), изградени
предимно с две стъбла и една биогрупа – с
три.
В таб. 3 са обобщени данните за средния
диаметър и кръговата площ на всяка биогрупа,
на единичните дървета и общо за ОП2.

Табл. 3. Структура и дендрометрични параметри на ОП2

Биогрупа
3 стъбла
Единични
стъбла
Общо за ОП2

№
Dср.
Gср.
№
Dср.
Gср.
№
Dср.
Gср.
Dср.

2
16,7
0,0437
1
18,0
0,0255
94
22,0
3,5754

3
22,6
0,0401

От всички 6 биогрупи пет са формирани
от по 2 стъбла и имат средни диаметри от 16,7
cm (2-ра биогрупа) до 25,6 cm (4-та биогрупа).
Групата с три стъбла има среден диаметър
18,0 cm. Единичните дървета са 94 бр. и са
със среден диаметър 22,0 cm.
Проучването на строежа по височина показа, че господстващите дървета са 65,4%,
съгосподстващите – 28,0% и подчинените –
7,5%. И тук подтиснатите дървета са извадени
при отгледните мероприятия.
При доминантните дървета средният диаметър е най-голям – 22,4 cm и дърветата растат в диапазона от 17,2 cm до 30,2 cm. При
дърветата от групата на съгосподстващите
средният диаметър е 20,3 cm, най-тънкото
стъбло е с диаметър 13,4 cm, а най-дебелото –
19,9 cm. При подчинените дървета средният
диаметър е 13,4 cm, а дърветата се променят
от 11,4 cm до 16,2 cm. Дърветата от горната
част на склопа на насаждението изграждат
71,7% от дървесната маса, съгодсподстващите
– 25,4%, а подчинените – само 2,9%
На фиг. 2 е изчертана вариационната крива на разпределение на дърветата по естествени степени на дебелина. Тя доказва сложна
структура на дървостоя и забавени лесовъдски
мероприятия.
Лявата част на кривата показва преобладание на тънките дървета от 12 до 16 степен
на дебелина и недостатъчния им брой в степен
на дебелина 20. В дясната част на кривата са
концентрирани 23,3% от дърветата. Среднодебелото дърво има стойност 59,5% и е над
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4
25,6
0,0515

5
22,1
0,0383

6
21,3
0,0356

Общо
21,0
0,2347
18,0
0,0255
22,0
3,5754
21,3

стойността на Weisse (57,5%). За бързо определяне на средния диаметър на насаждението
се препоръчва закръглената стойност 60%.
30

Брой дървета

Биогрупа
2 стъбла

25
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0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Естествени степени на дебелина

Фиг. 2. Вариационна крива на разпределение на
дърветата в ОП 2

Опитна площ 3 (ОП3) е представителна за
издънково благунови насаждения от ІV клас на
възраст с моноподиална структура, в които са
провеждани редовно отгледни мероприятия.
Дърветата са в дебелинния диапазон от 18 до
34-та степен на дебелина. Господстващите
дървета са 60,7%, съгосподстващите – 34,4%,
а подчинените – 4,9%. Кръговата площ е разпределена както следва: D – 67,6%, CD –
29,4% и MP – 3,0%.
Вариационната крива на разпределение на
дърветата (фиг. 3) е с нормален ход и доказва
правилно поддържана структура на дървостоя
по дебелина и редовни отгледни мероприятия.
Рангът на среднодебелото дърво е 55%.

Брой дървета
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Фиг. 3. Вариационна крива на разпределение на
дърветата в ОП3

Заключение
От направеното изследване на дъбрави в
региона на Разградските височини се установи
че:
- Дъбовите насаждения имат вторичен
(издънков) произход, разнообразен
строеж, растеж и развитие;
- В младите церови насаждения от ІІ
клас на възраст (в който са формирани
биогрупи) при бъдещи мероприятия
трябва да се толерират и изграждат
групи с по-малък брой дървета, осигуряващи по-високо производителност;
- В благуновите издънкови насаждения
от ІV клас на възраст, в които не са
извеждани (или са забавени) лесовъдските мероприятия, съвкупностите от
дървета са нееднородни, със сложен
строеж и преобладание на тънкомерни
стъбла;
- Дебелинната структура на благуновите
издънкови дървостои от ІV клас (които

1.
2.
3.
4.
5.

са стопанисвани като промишлени) показа наличието на голямо количество
едра дървесина (от ІІ група), част от
която трябва да се оползотвори, за да
се избегнат гнилостните процеси.
Съвременната структура на дъбовите
дървостои с нормално разпределение
на стъблата изисква, за бързо определяне на средния диаметър, да се използва стойността 55% (вместо стойността 60% по Weisse). В противен
случай средният диаметър се определя
с една степен на дебелина по-високо,
при което се получават систематични
грешки и нереално изчислени дървесни
запаси.
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GROWTH AND CONTEMPORARY STRUCTURE OF HILLY-PLAIN WOODS GROWING
AROUND RAZGRAD
Hristo Tsakov, Hristina Hristova
Forest Research Institute, BAS, Sofia, Bulgaria
Abstract
The object of investigation are part of young and sub-mature forests of Quercus cerris L. and Quercus
frainetto Ten. The dendrometric paratemters of these dendrocoenoses were established, their thickness and height
growth, the place of the mean-thick tree and the level of applicability of Weisse rule for fast determination of the
mean diameter as well. The study is of reagional character and it is a methodic contribution for further
management of these stands.

153

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2009 (22)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2009 (22)

УПРАВЛЕНИЕ НА НИВОТО НА ОБЕЗКРИЛЯВАНЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО
НА СЕМЕНА ОТ ГОРСКИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ
Константин Маринов, Станимир Стоилов
Лесотехнически университет, София
Резюме
Производството на високо качествен посевен и посадъчен материал е основна цел на горското семепроизводство у нас. От него в голяма степен зависи успеха на бъдещите залесявания, които са важен фактор за
развитието на стопанската ни дейност. Производствените процеси, свързани с преработката на семена, изискват избор на подходящи технологични режими. Тези режими в голяма степен са свързани с управлението на
качеството на продукта. Нивото на обезкриляване е основен критерий при оценка на качеството на семената от
иглолистните дървесни видове. За управление на това ниво от основно значение е правилната настройка на
органите за управляване на машините. В настоящата работа е проведено експериментално изследване за установяване на нивото на обезкриляване в зависимост от параметрите на машините. Изследването е проведено
със семена от бял бор и черен бор при работа с палцев обезкрилител с непрекъснато действие. За целта е
разработена методика на експерименталното изследване. Установени са основни зависимости, изразяващи
взаимовръзката между нивото на обезкриляване и параметрите на органите за управление на машината.
Ключови думи: управление, ниво на обезкриляване, палцев обезкрилител
Key words: forest seeds, control, level of dewinging, paddle dewinger

Увод
Добивът на посевни материали от горски
дървесни видове е приоритетно направление на
лесокултурната дейност в нашата страна. Производството на семена с високо качество и
добра селекция е важно условие за получаването на качествен посадъчен материал, необходим за създаване на нови горски насаждения.
Получените от семенните насаждения посевни
материали подлежат на известни технологични
преработки, които се определят от особеностите на дървесния вид и изискванията за качество
в съответствие със стандарта – БДС 208:1999.
Производството на семена от иглолистни
дървесни видове заема значителен обем в горското семепроизводство и има изключително
важно значение за стопанската дейност. Създадените досега у нас горски култури от иглолистни видове заемат около 80% от площта на
залесените територии. Основен дял в тях (над
60%) имат културите от бял бор и черен бор.
Преработката на добитите посевни материали у
нас се извършва основно в три регионални
семедобивни предприятия.
Основен етап в производството на семена
от иглолистни видове е процеса на обезкриляване. В регионалните семедобивни, провеждането на този процес се осъществява главно с
палцеви обезкрилители. Тези машини работят
на принципа на сухия метод и се характеризират с непрекъснато действие. В сравнение с
другите машини те в по-малка степен травми-
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рат семената и имат по-висока производителност, но нивото на обезкриляване не винаги е
достатъчно високо. Постигането на по-високо
ниво изисква по-интензивно претриване между
семената. Това налага адекватно управление
на процеса и настройка на машините, с което
да се постигнат най-добри резултати.
Настоящата работа има за цел да установи
влиянието на управляващите органи на машините върху нивото на обезкриляване на семена
от горски дървесни видове.
1. Методика за експериментално изследване
при управление на нивото на обезкриляване на
семена от горски дървесни видове
Целта на изследването е установяване на
взаимовръзката между нивото на обезкриляване на преработените семена и управляващите
органи на палцевите обезкрилители с непрекъснато действие. Предметът на изследване е
качеството на обезкриляване при преработка на
семена от бял бор и черен бор.
За провеждане на изследването е разработена методика за експериментално изследване
на качеството на обезкриляване (фиг. 1.). Тя
включва критерий за оценка, условия и параметри на изследването, екипировка и средства
за измерване, план и ред за провеждане на
изследването, брой на повторенията на опитите, нормативни изисквания и методи за обработка на резултатите [3].

Константин Маринов, Станимир Стоилов

Критерият за оценка на качеството на преработка е нивото (степента) на обезкриляване
Соб. Той се определя като процентно отношение между масата на обезкрилените семена и
общата маса (обезкрилени и необезкрилени) на
преработените семена по формулата

mоб .100, %,
(1)
m
където
mоб е масата на обезкрилените
семена, kg;
m – общата маса на обезкрилените и необезкрилените семена,
kg.

Cоб =

Цел и задачи на методиката

Критерии за оценка на
качеството

Входни параметри

Условия на изследването

Изходни параметри

Средства и методи за
измерване

Продължителност на
изследването

Ред за провеждане на
експеримента

Брой на опитните
наблюдения

Нормативни изисквания

Методи за обработка на резултатите

Фиг. 1. Структура на методиката за експериментално изследване за управление на нивото на обезкриляване на
семена от горски дървесни видове при работа с палцеви обезкрилители

В съответствие с изискванията на стандарта за посевни качества на семената [5], когато
необезкрилените семена са до 10%, те се отнасят към инертните примеси, а когато са повече от 10% – партидата се счита за нестандартна. За първо равнище на качество на обезкриляване е необходимо количеството на обезкрилените семена да е по-голямо от 95%, а за
второ – по-голямо от 90%. Отделянето и изпитването на семеконтролните проби е извършено в съответствие със специалната методика
за изпитване на семена от горски дървесни
видове [4], в лаборатория на Горска семеконтролна станция – гр. София.
За провеждане на изследването е съставен
план за провеждане на активен експеримент с
три управляеми входни фактора, с три нива на
вариране. За осигуряване на благоприятни условия за работа, относителната влажност на
семената е поддържана в оптимални за изследвания процес граници, в рамките на Wa =
(7÷9) %. Избраните фактори за управление на

нивото на обезкриляване са: честота на въртене на работните органи – n (s-1); степен на откриване на изходния отвор – S (%); дължината
на рамото на товарното устройство, монтирано
на изхода на обезкрилителя – L (mm). Тези
фактори се задават от управляващите органи
на машината. Изходния отвор има максимална
площ F = 42 cm2. За провеждане на изследването се използва стандартния баластен товар
на товарното устройство с маса m = 125 g.
Избраните за целта фактори са независими, управляеми и съвместими. Те са ограничени в област на вариране, избрана в съответствие с принципите за планиране на активен експеримент и в зависимост от технологичните и
експлоатационните параметри. Планирането на
експеримента и обработката на опитните резултати е извършено с помощта на методите на
регресионния анализ [1, 2].
Изследването е извършено с обезкриляваща машина в регионална семедобивна в гр.
Разлог. За изследването са използвани семена
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УПРАВЛЕНИЕ НА НИВОТО НА ОБЕЗКРИЛЯВАНЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА СЕМЕНА ОТ ГОРСКИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

от автохтонни семенни насаждения, с произходи от районите на Рила и Пирин.
2. Резултати и анализ на изследването
По време на експеримента целенасочено
се създават триещи сили върху преработваните
семена, с което се създават необходимите условия за отстраняване на крилата. Големината
на тези сили е във функция от управляващите
органи на машината.
Соб, %
120,0

S=50%
S=75%
S=100%

100,0
80,0

Резултатите от проведеното изследване са
представени във вид на графични зависимости
(фиг. 2. до фиг. 7.), изразяващи изменението
на нивото на обезкриляване Соб в зависимост от
факторите за управление на процеса, а именно: честотата на въртене на работните органи
n; степента на откриване на изходния отвор S;
дължината на рамото на товарното устройство
L.
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Фиг. 2. Изменение на нивото на обезкриляване Соб в
зависимост от честотата на въртене n и степента на
откриване S за семена от бял бор
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Фиг. 3. Изменение на нивото на обезкриляване Соб в
зависимост от честотата на въртене n и дължината на
рамото L за семена от бял бор
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Фиг. 4. Изменение на нивото на обезкриляване Соб в
зависимост от степента на откриване S и дължината
на рамото L за семена от бял бор
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Фиг. 6. Изменение на нивото на обезкриляване Соб в
зависимост от честотата на въртене n и дължината на
рамото L за семена от черен бор
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n, s-1

Фиг. 5. Изменение на нивото на обезкриляване Соб в
зависимост от честотата на въртене n и степента на
откриване S за семена от черен бор
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Фиг. 7. Изменение на нивото на обезкриляване Соб в
зависимост от степента на откриване S и дължината
на рамото L за семена от черен бор
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Зависимост на нивото на обезкриляване
(Соб) от честотата на въртене на работните органи (n). Нарастването на честотата на въртене
на работните органи води до увеличаване големината на триещите въздействия върху семената, с което се осигурява по-висока ниво на
обезкриляване – фиг. 2, 3, 5 и 6. От графичните зависимости се наблюдава, че нивото на
обезкриляване за боровите семена се увеличава по-интензивно до първата третина на скоростния интервал, след което се изменя поплавно до пълното обезкриляване. Влиянието
на скоростта е по-слабо изразено при семената
на черния бор и при скорост на вала над 4,7 s-1
той се обезкрилява над 95% (фиг. 5 и 6), докато за белият бор (фиг. 2 и 3) тази скорост
трябва да бъде по-висока от 5,8 s-1
Зависимост на нивото на обезкриляване
(Соб) от степента на отваряне на изходния отвор
(S). Ограничаването на пропускателната площ
при изходния отвор води до увеличаване на
общото съпротивление, а оттук и до повишено
притриване върху семената. От графиките на
фиг. 5 се вижда, че този фактор влияе посилно на семената от черен бор, докато за белия бор той е по-слабо изразен − фиг. 2. В
случаите на по-широко отворен изход и при пониски скорости, нивото на обезкриляване е
недостатъчно. Това изисква ограничаване на
степента на отваряне на изходния отвор за семената на белия бор под 75%, а при черният
бор − под 85%.
Зависимост на нивото на обезкриляване
(Соб) от дължината на рамото на товарното
устройство (L). Увеличението на дължината на
рамото осигурява по-високо съпротивление
върху семената и съответно по-големи сили на
триене. Това означава, че увеличението на L
ще води и до по-високо ниво на обезкриляване,
което е видно и от графиките на фиг. 3, 4, 6 и
7. Нивото на обезкриляване, достига първо
равнище на качество за семена от черен бор
при L > 18mm (фиг. 6 и 7),а за бял бор – L >
45mm (фиг. 3 и 4) (при постоянни стойности
на другите фактори). От това следва, че дължината на рамото трябва да бъде по-голяма
при обработка на семена от бял бор и по-малка
за черния бор.

Изводи и препоръки
1. Разработена е методика за експериментално изследване за управление на нивото на
обезкриляване на семена от бял бор и черен
бор.
2. Установено е, че:
- семената на черния бор изискват послабо механично въздействие, за което
се препоръчва “по-лек” режим за обработка. Този режим се отличава с пониско налягане и честота на въртене
на работните органи. За да се осигури
първо равнище на качество е необходимо честотата на въртене на работните органи да бъде в интервала
n=(4,7÷5,0) s-1. Степента на отваряне
на изходния отвор трябва да бъде в
рамките на S=(80÷85)%, а дължината
на рамото на товарното устройство да
бъде L=20 mm, което съответства на
20% от максималния товар;
- семената на белия бор изискват поинтензивен режим на обработка. За
осигуряване на първо качество е необходимо честотата на въртене на работните органи да е не по-малко от n
= (5,8÷6,0)s-1. Също така е необходимо и по-голямо налягане, при което
площта на изходния отвор да се ограничи под S=75% и рамото на товарното устройство да бъде L=45 mm,
което е 50% от максималния товар.
1.
2.

3.
4.

5.
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CONTROL ON THE LEVEL OF DEWINGING AT PROCESSING OF SEEDS FROM
FOREST TREE SPECIES
Konstantin Marinov, Stanimir Stoilov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The production of high quality sowing and planting materials is strategic goal for the forest seed production
in Bulgaria. It determines, to a great extent, the success of future afforestation, which is important factor in the
development of our economy. The production processes, related to processing of seeds, need suitable choice of
technological regimes. These regimes are related, to a great extent, with the control on the products’ quality. The
level of dewinging is a basic criterion in estimating the quality of seeds from conifer species. To control this level,
of prior importance is the proper adjustment of the ruling devices in the machines. In the present work
experimental investigation for determination the level of dewinging in accordance with the machine parameters is
presented. The investigation was conducted using seeds from Scots pine and black pine and working with
unceasing paddle dewinger. Methodology was elaborated for the purpose of the experimental investigation. Main
correlations were established, expressing the relationship between the level of dewinging and the parameters of
the machine ruling devices.
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НОВИТЕ ФОРМИ НА КООПЕРИРАНЕ НА ДЪРВООБРАБОТВАЩИТЕ И
МЕБЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Диана Иванова, Радостина Попова
Лесотехнически университет, София
Резюме
Новата икономика на знанието, прилагането на съвременните телекомуникационни, информационни и
компютърни технологии предпоставят възникването на нови организационни структури, многообразни по своя
дизайн и функциониране. Днес, много от индустриалните компании в страните с развита пазарна икономика
участват в различни форми на междуфирмено сътрудничество, от договори по изпълнение на различни дейности до създаването на съвместни предприятия и преки инвестиции. След влизането на България в Европейски
съюз и в условията на нарастваща финансова криза през 2008г., дървообработващите и мебелни фирми, търсят активно възможности за запазване на позициите и развитие на дейността си при новите условия. В тази
връзка малките и средни предприятия (МСП) от Дървообработващата и мебелна промишленост (ДМП) повишават качеството на произвежданите продукти, въз основа на перспективни: дизайн, технология и материали,
оборудване, така че те да отговарят на международните стандарти за качество и повишените изисквания на
европейския пазар. Другата посока на усилията на фирмите е създаване на трайни кооперативни връзки и
партньорства с български и чужди фирми, придобиване на лицензи, представителства на чужди фирми в страната, смесени предприятия, клъстерни формирования и др.
Ключови думи: МСП, организационни форми, организационни структури, кооперативни връзки, договори
за съвместни дейности, лицензи, франчайзинг, аутсорсинг, смесени предприятия, преки инвестиции, конкурентоспособност
Key words: small and medium enterprices, Woodworking and furniture industry, organization forms,
organization structures, cooperative relations, agreements for joint activities, licensing, franchising, outsourcing,
joint ventures, direct investments, competitiveness

Увод
Малките и средни предприятия в дървообработващата и мебелна промишленост в България повишават качеството на произвежданите
продукти, въз основа на перспективни: дизайн,
технология и материали, оборудване, така че
те да отговарят на международните стандарти
за качество и повишените изисквания на европейския пазар. Тази тенденция особено се засили през последните две години, след влизането на страната ни в ЕС. Другата посока на усилията на фирмите е създаване на трайни кооперативни връзки и партньорства с български и
чужди фирми, придобиване на лицензи, представителства на чужди фирми в страната, смесени предприятия, клъстерни формирования и
др.
Това прави темата на настоящия доклад
актуална и значима. Още повече, че не са открити достатъчен брой проучвания, анализи и
публикации по въпроса за междуфирменото
сътрудничество в ДМП.
В доклада международното фирмено сътрудничество се разглежда като трайно договорно-регламентирано
взаимодействие
между
фирми от две и повече страни в различни об-

ласти на стопанската дейност, продиктувано от
стратегическите интереси и цели.
В тази връзка се изясняват основните понятия и характеристики на междуфирменото
сътрудничество. Разглеждат се и някои форми
на фирмено взаимодействие вътре в страната и
в международен аспект. Акцент се поставя на
стратегическите съюзи, стратегическите партньорства и смесените предприятия.
Производственото коопериране се разглежда като най-често срещана форма на сътрудничество между фирмите. Характерно за
него е трайно взаимодействие между партньорите на етап производство и често се определя
като промишлено коопериране. На практика се
използват различни форми и методи, при твърда договорна регламентация. Съществува и
тясно взаимодействие между производствено
коопериране и други области на сътрудничество, инвестиции, научно - изследователска дейност и др.
Приложението на междуфирменото сътрудничество сред сървообработващите и мебелни предприятия е разгледано в два аспекта:
- клъстерни формирования в бранша,
Троян и Велинград;
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-

добри практики на фирми, които имат
опит в различни форми и области на
междуфирмено сътрудничество.

1. Теоретична постановка на междуфирменото
сътрудничество
Днес, главни предпоставки за нарастване
значението на междуфирменото сътрудничество са процесите на интернационализация, глобализация и регионализация.
При интернационализацията фирмите се
насочват към осъществяване на задгранични
дейности; при глобализацията – сътрудничеството е в сферата на ресурсно осигуряване и
при реализацията на готовите изделия; при регионализацията – интеграционните процеси са
насърчавани и регулирани от държавата в съответните региони (ЕС, НАФТА и др).
1.1. Основни понятия и характеристики
В специализирана литература се посочват
като съществени характеристики на фирменото
сътрудничество [1] следните:
- направление в международната стопанска дейност, международния бизнес;
- явление, ангажиращо преди всичко
фирмата, осъществява се на фирмено
ниво;
- сътрудничество на различни по националност партньори, свързано с приоритетните направления в дейността им;
- използване на синергетичния ефект на
сдружаването;
- договорно-правен характер на връзките между партньорите;
- връзка и зависимост между отделните
проекти на фирмено сътрудничество с
цялостната стопанска дейност на всеки
един от партньорите;
- многообразни форми и направления на
фирмено сътрудничество.
Международното фирмено сътрудничество
представлява
трайно
договорнорегламентирано взаимодействие между фирми
от две и повече страни в различни области на
стопанската дейност, продиктувано от стратегическите интереси и цели и базирано на конкурентни предимства на партньорите.
Единица мярка за фирмено сътрудничество, независимо дали то протича в областта на
производството, инвестициите или научноизследователската дейност е проектът.

160

Проектът е съчетание на дейности с разнороден характер: информационни, проучвателни, изследователски, конструкторски, инвестиционни, строителни и монтажни, производствени, търговски и др. за решаване на даден сложен проблем.
Навлизането на проекта във фирменото
сътрудничество е важно от гледна точка на
управлението. Логиката и инструментите на
управление на проекта често пъти се оказват
най-подходящите за подготовката и реализацията на сложните и уникални инициативи в областта на фирменото сътрудничество.
1.2. Области на фирменото сътрудничество
Фирменото сътрудничество включва различни области на стопанската дейност на фирмата и в тази връзка разнообразни са и неговите механизми. На практика има голям брой
форми и трайни връзки и взаимодействие между фирмите.
В специализираната литература няма
единна класификация на формите на междуфирмено сътрудничество.
Класическата схема на възпроизводствения процес (инвестиции, научни изследвания,
проекто-конструкторска дейност, производство,
реализация) обуславя основните практически
области на фирмено сътрудничество:
- Инвестиционно сътрудничество.
Включва обединяване на инвестиции между партньори от различни страни и фирменото
сътрудничество може да приеме различни
форми, между отделни фирми или между
фирми и банкови институции.
- Научно-изследователска дейност.
В тази област фирменото сътрудничество
разпределя риска и ресурсната осигуреност.
Това са безспорни предимства за страните. От
друга страна има опасност от изтичане на информация и загубване на лидерството в дадена
научна област.
- Производство.
Фирменото сътрудничество е най-силно
застъпено в производството, базира се на договорна специализация и обединяване усилията
на партньорите в конкретни производства.
- Реализация.
В тази област се срещат разнообразни
форми и варианти на функциониране на сътрудничество, от размяна на информация, съвместен маркетинг, смесени пласментни звена,
реализация на изделия на реципрочна основа.

НОВИТЕ ФОРМИ НА КООПЕРИРАНЕ НА ДЪРВООБРАБОТВАЩИТЕ И МЕБЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ...

Една от най-атакуваните форми на фирмено
сътрудничество, от гледна точка на защита на
конкуренцията.
Напоследък придобива популярност фирменото сътрудничество в така наречената
“надстроечна област”, фирменото управление.
Използвани форми са: обмяна на информация;
съвместно управление на инвестиционни, кооперационни, изследователски проекти и др.
Друг класификационен признак при фирменото сътрудничество е “веригата на прибавената изгода”.
Фирменото сътрудничество се свързва с
отделните дейности по “веригата на прибавената стойност”:
- Сътрудничество надолу по веригата, в
дейности близки до потребителя, основно реализация и обслужване;
- Сътрудничество нагоре по веригата,
преди всичко в областта на иновациите
и инвестициите.
В края на XX век фирменото сътрудничество се асоциира със следните форми:
- Стратегически съюзи;
- Стратегически партньорства;
- Смесени предприятия.
Стратегическият съюз е обединяване на
фирми от една или различни националности, по
повод на ресурсно осигуряване или реализация
на изделията. Определящи за стратегическия
съюз са следните характеристики:
- наличие на съвместен интерес у двамата партньори;
- стратегическа ориентация в действията
им;
- система от силно диверсифицирани отношения между партньорите, търговско-икономически,
договорно-правни,
информационно-управленски и междуличностни.
Стратегическите съюзи се отъждествяват с
мрежи или т.н. “стратегически мрежи”. Те се
приемат като алтернатива на капиталовото
обединяване, като запазват юридическата самостоятелност на партньорите. Обикновено се
използват дълготрайни контракти, маркетингови споразумения, кръстосани лицензионни съглашения.
Дългосрочни контракти
Контрактите с дългосрочен характер регулират отношенията между фирми с еднаква или
различна националност по повод доставяне на

суровини, полуфабрикати, възли и т.н. за продължителен период от време.
Маркетингови споразумения
Представляват междуфирмени споразумения, регламентиращи осъществяването на
сделки на реципрочна основа и сътрудничество
в областта на маркетинга.
Кръстосани лицензионни съглашения
Регламентират сътрудничество в областта
на научно-изследователска дейност, патентни
знания, ноу-хау и др.
Те са успешен старт за по-сложни варианти на сътрудничество между фирмите в областта на научно-изследователската дейност.
Стратегически партньорства
Основните области, в които могат да се
осъществяват стратегически партньорства са
производство и научно-изследователска дейност. Успоредно с договорните отношения, се
осъществява инвестиционно взаимодействие.
Определящи за стратегическите партньорства са следните особености:
- обединяване на фирми от един бранш,
често конкуренти, хоризонтално сдружаване между фирмите;
- антиконкурентна насоченост;
- стратегически характер на интересите и
единство на целите на партньорите;
- взаимна изгода, допълняемост и използване на силните и слаби страни на партньорите;
- разнообразни форми на обединяване:
сделки за коопериране; договорни смесени предприятия; сделки за франчайзинг; съглашения за разпределение на
пазарите и кръстосано дялово портфейлно участие.
Смесени предприятия
Висша форма на фирмено сътрудничество, най-сложната форма е смесеното капиталово предприятие.
Стратегическите съюзи, стратегическите
алианси, се отъждествяват от някои автори с
трайни, съобразени с интересите на партньорите обединения, запазващи тяхната икономическа самостоятелност. Те биват няколко вида:
- хоризонтални – обединяване между
фирми, конкуренти, от един бранш;
- вертикален тип – обединение между
фирми производители и техните основни доставчици;
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диагонален тип – определящи са връзките и взаимодействието в сферата на
производството и иновациите, обединение най-вече с фирми от други отрасли.
Успехът на един стратегически съюз е
функция от следните променливи:
- успешно разработена и прилагана стратегия;
- правилно подбран партньор;
- качествено ресурсно осигуряване;
- сходства на управленските равнища на
участниците;
- адекватност както на фирменото обкръжение, така и на цялостното развитие
на фирмата.
Досегашната практика на междуфирмено
сътрудничество в ДМП показва, че най- популярно е производственото коопериране, осъществявано в различни форми. В тази връзка
предмет на по-задълбочено разглеждане в настоящия доклад е тази форма на сътрудничество
между фирмите.
2. Производствено коопериране
Производственото коопериране се отличава с трайно взаимодействие между партньорите
на етап производство, често се определя като
промишлено коопериране. Използват се различни форми и методи, при твърда договорна
регламентация. На практика се реализира тясно взаимодействие между производствено коопериране и други области на сътрудничество,
инвестиции, научно - изследователска дейност
и др.
Преди производственото коопериране ръководството на фирмата е изправено пред необходимостта да вземе съответните организационно-управленски и правни решения:
- сделки за коопериране;
- смесени договорни предприятия или
договори за съвместна производствена дейност;
- смесени предприятия, смесени капиталови предприятия.
Известна в специализираната литература е
класификационната схема на производственото
коопериране от гл.т. на технологична обвързаност между партньорите:
- еднофазно производствено коопериране;
- двуфазно производствено коопериране.
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При еднофазното производствено коопериране (сглобяване, монтаж, асемблиране,
ишлеме) фирмите запазват икономическа,
правна, технологична и управленска самостоятелност. Среща се често в практиката, при
партньори с различно научно-техническо и икономическо равнище. Типичен пример е партньорството, осъществявано между фирми от
западноевропейските страни и фирми от бившите социалистически страни. Еднофазното
производствено коопериране е присъщо за т.н.
“многоетажни индустрии”, автомобилостроене,
електроника и др. Варианти, в които се среща
този тип на производственото коопериране са:
- Completely knocked down (CKD) – в
напълно разглобено състояние;
- Semicompletely knocked down – в полуразглобен вид;
- Original equipment manufacturer (OEM)
– производител на оргинално оборудване.
Ишлемето представлява форма на производствено коопериране, която се отличава с
дълготрайност на отношенията между възложител и изпълнител и установяване на технологични връзки между тях.
Полуишлеме се реализира в случаите, когато изпълнителят получава част от материалите за производство, а останалата осигурява сам
(обикновено спомагателни материали). Типичен
пример за такова коопериране в леката промишленост е производството на готово облекло.
Двуфазното производствено коопериране
предполага сходство в степента на икономическо, научно-техническо и организационноуправленско равнище между партньорите, специализация на дейностите и технологична зависимост. Важно условие е внедряването на съвременни системи за управление на качеството
(СУК) и на съвременни логистични схеми, прилагани в процеса на доставките.
Съвместен проект
Обикновено сътрудничеството се оформя
като съвместен проект в инженеринговата дейност и в научните изследвания. Регламентира
се чрез познатите правни решения: договор за
съвместна дейност, смесени предприятия, консорциум, тристранно промишлено сътрудничество (сравнително ограничено приложение).
Предпоставките за производствено коопериране на микроравнище обикновено се търсят
в няколко направления: традиционно развити
търговски контакти, конкурентните предимства
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на партньорите, синергичният ефект от сътрудничеството.
Стратегическите решения за производственото коопериране се основават на концентрация върху основните компетенции и прехвърляне на другите дейности на местни или
чужди партньори.
Цялостният ефект от сътрудничеството е
резултат от начина на обединяване на партньорите, усвояване на нови работни места, повишаване квалификацията на персонала, подобро качество, по-добър мениджмънт и др.
Производственото коопериране е една от
алтернативите на международното движение на
капитали, когато партньорите са от различни
националности. Маркетолозите от своя страна
разглеждат производственото коопериране като
една от маркетинговите стратегии за навлизане
на нови пазари.
Предпоставки за производствено коопериране на макроравнище
От гледна точка на макроикономическата
ситуация в страната, предпоставките за производствено коопериране могат да се потърсят в
следните направления:
- стимулиране на информационния обмен и изграждане на подходящи системи за установяване на контакти
между партньори от различни страни;
- реализиране на различни търговскополитически инициативи като намаляване на митническите тарифи, насърчаване развитието на експортни зони
и др.;
- финансово подпомагане на фирмите,
предлагане на подходящи схеми за
кредитиране и др.
Осъществяване на сделката по производствено коопериране на практика протича в няколко фази:
- търговско –икономическо сътрудничество;
- трансферно-технологично сътрудничество, предоставяне на знания, опит,
техническа документация, кадри и
др.;
- производствено – същинско изпълнение на сделката по производственото
коопериране.
Процесът на производственото коопериране е свързан и с реализирането на набор от
проучвания, по-съществените от които са:

-

фирмени проучвания относно позициите на партньорите и техните интереси;
проучвания,
чиито
- маркетингови
предмет са условията за реализация
на кооперираното производство и условията за ресурсното осигуряване на
сделката;
- проучвания относно предмета на бъдещата сделка и икономиката на бъдещата сделка;
- проучвания на условията за бъдещото
коопериране;
- проучвания
за
организационноуправленската и правна форма на коопериране.
Представената информация се отнася в
по-голяма степен за производственото коопериране между фирми от различни страни.
Клъстерът е съвкупност от фирми, доставчици, поддоставчици на услуги, фирми от
сходни производства и свързаните с тях бизнес
организации, академични общности, финансови
институции и др. [2].
В българската практика клъстерът е обединение на група фирми, работещи в географска близост и в един и същ бранш, които обвързват дейността си, за да си сътрудничат и да
се допълват взаимно. Целите на клъстера са:
постигане на по-висока ефективност на участващите фирми и пробив на международни пазари.
3. Приложение на междуфирменото сътрудничество в ДМП
3.1. Резултати от приложението на клъстерния подход в ДМП
Идеята за изграждане на клъстера в Троян
е да подобри междуфирменото сътрудничество
в региона чрез създаване на общи дистрибуционни канали, закупуване на суровини и материали, пакетиране и поръчки. Клъстерът цели
да подпомогне членовете си чрез информация:
за съвременни материали, технологии и оборудване, иновации, промени в законодателството в бранша; за състоянието и възможностите за осъществяване на търговски взаимоотношения и коопериране на международни пазари;
за възможностите за включване в различни
програми на ЕС за подпомагане на МСП и получаване на кредити от наши и чужди финансови институции; за участие в организирани се-
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минари, квалификационни курсове и др. по
актуални проблеми в бранша.
Клъстерът във Велинград включва фирми,
които осъществяват дейността си на територията на едноименната община. Концентрацията
на много мебелни фирми в района е предпоставка за обединяване на част от тях с цел подобряване на конкурентоспособността им. Всяка от фирмите покрива целия производствен
процес, от суровината до крайния продукт, за
целите на собственото си производство. Клъстерът предвижда запазване и разширяване на
позициите по отношение на общо осигуряване
на суровина и разпределение на работата по
общия производствен процес. Друга задача в
средносрочен план е разработване на критерии
за качество, на които да отговарят изделията,
които ще получават търговската марка “Родопска мебел”. Чрез обща реклама и цялостна
маркетингова стратегия се предвижда налагането на продуктите с посочената марка на българския пазара за периода 2009-2010г.
Практиката по активирането на клъстерите
като форма на междуфирмено сътрудничество
в страната през последните години показва и
положителни, и негативни страни. Тя не се
отличава от практиката на останалите европейски страни, изминали този път. Съществуват, обаче, добре развити международни и особено европейски измерения, в които България
предстои да се “включи”. Важното е, че българските фирми добре осъзнават какво им пречи да се разрастват, конкурират и обновяват и
затова полагат усилия за създаване на междуфирмени партньорства в различни области.
3.2. Примери за добри практики на междуфирмено сътрудничество
Информацията е получена от проведено
собствено проучване и от сайтовете на фирмите. В синтезиран вид резултатите са изложени
по-долу.
3.2.1. „НИКРОМ МЕБЕЛ” АД
Предмет на дейност: Производство и продажба на вътрешния пазар на мебели за публични пространства и домашно обзавеждане.
Групата от фирми, създадени около „Никром мебел” АД, занимаващи се с производство
и търговия на мебели, обзавеждане на офиси,
хотели, училища, ресторанти и жилища, както
и материалите за тяхното производство, вносизнос на мебели включва 5 самостоятелни
фирми:
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„МИМ – България” АД, с. Петково,
Елин Пелин - българо-италианско
дружество за офис мебели, кухни и
хотелско обзавеждане;
- „Никром мебел” АД, София – търговия на едро и дребно в страната и за
износ на офис обзавеждане, хотелско,
кухненско, училищно, ресторантско,
внос на мебели и материали за тях;
- „Никром тръбна мебел” АД, Ловеч –
производство на тръбни и ученически
мебели и офис столове;
- „Никром Вениър ЕООД”, с. Петково,
Елин Пелин – огънатослепени изделия
от фурнир;
- „Никром” ООД, София – за преработка на материали и търговия с тях и
износ на мебели.
Фирмите са взаимно свързани, в тях са
ангажирани над 500 човека. Възприета е политика на децентрализация и даване на свобода
за вземане на решения на преките ръководители.
Производството на офис мебели е изградено на ноу-хауто на италианския партньор.
Философията на фирмата - не се продават
просто мебели, а се предоставят и услуги по
изграждане на работна среда. Когато фирмата
работи чрез дистрибутори /продава и на клиенти от своите магазини/, приоритет са желанията и изискванията на клиентите.
Износът представлява около 90% от продукцията.
-

3.2.2. ORT
Предмет на дейност: Производител на
офис мебели.
Философията на ОРТ е да доставя решения в офис обзавеждането, които са с изключително качество, съвременен дизайн и отговарят
на най-високите индустриални стандарти и
изисквания на клиентите.фирмата внася на
материали от чужбина - Германия, Белгия и
изнася готовата продукция – за повече от 60
страни по света, в т.ч. Германия, Швейцария,
Италия, Великобритания, Финландия, Япония,
Нова Зеландия, Швеция, Русия и др.;. Над 10%
от работниците са преминали през обучение в
Германия. Притежава шоурумове в България и
Скопие, Букурещ, Москва, Лондон, Виена, и
представителства в Белгия, Холандия, Франция, Ангола.
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3.2.3. „Консулт инженеринг – КИМ” ЕООД
Предмет на дейност: Проучване, проектиране, доставка и инженеринг в мебелните и
дървообработващи предприятия - сушилно стопанство, очистване на въздуха, пневмотранспорт, бункери за ситни дървесни отпадъци,
филтри, хидравлично задвижвани технологични
линии и др.
Тя е официален представител на немската
фирма «Кьокнер» - производител на дробилна и
рециклираща
техника
за
дарвесина.
Сътрудничи
с чужди фирми: ХААС –
Германия, БРУКС – Швеция, АРГОСФЮР –
Дания - фирми свързани с преработването на
дървесина и технологии за това.
3.2.4. „БУЛДЕКОР” ООД
Предмет на дейност: Проектиране, производство, доставка и монтаж на обзавеждане за
обществени пространства – хотели, апартаментни комплекси, молове, хипермаркети,
модни бутици, вериги магазини, ресторанти,
бензиностанции и офиси.
Осъществява сътрудничество с водещи европейски фирми. Използва на висококачествени материали в производството.
Актуален акцент е обзавеждането на апартхотели и луксозните комплекси Емералд Ризорт и Royal Beach Barcelo. Ранжиране на нови
търговски марки – съответно за хотелско и
ресторантско обзавеждане, за кетъринг оборудване, за магазинно обзавеждане, за бензиностанции, за офис обзавежзане.
3.2.5. ЕТ „КАМ- НИКОЛА СТОЙКОВ”
Предмет на дейност: Семейна фирма,
производител на висококачествени мебели от
масивна дървесина, естествени фурнири и специални лакове. Собственик е на предприятие
„Дъб” АД – Враца.

Изнася офис обзавеждане в САЩ. Има
договор за намиране на продукт с външна мениджърска фирма, внедряване в производството и осъществяване на реализацията му.
Като обобщение, и петте фирми са производители на висококачествени продукти, използват високотехнологичи машини и оборудване,
сертифицирани
са
по
ISO
9001:2000,
осъществявят, национално и международно
междуфирмено сътрудничество - най-вече в
реализацията на продукцията, но и по
отношение на внос на суровини и материали.
Значителен дял е на износа в общия обем на
реализираната продукция.
Изводи и препоръки
Малките и средни предприятия, произвеждащи продукти от дървесина и мебели, все
повече осъзнават необходимостта от партньорство и сътрудничество в различни аспекти и
под различни форми. Досегашната им практика
е в областите на ресурсното осигуряване, производствените операции и реализацията на
произведената продукция.
Списание “Дизайн, материали, технологии” (ДМТ), инициира през 2009г. проучване
върху фирми от сектора относно мненията и
оценките им за използваните форми на междуфирмено коопериране в бранша.
Апробирането на въпросника показва, че
проблемите и трудностите при производственото коопериране са много и са следствие от
различни по характер причини. Същевременно
има убеденост, че трябва да се използват всички възможности за съвместни дейности в страната и в рамките на ЕС, на базата на добрите
бизнес отношения, за преодоляване на кризата.
Ние като изследователи доразвихме идеята
на ДМТ за проучване и подготвихме въпросник
по темата, табл. №1.

Табл. 1. Анкетен лист за проучване възможностите на производственото коопериране на дървообработващите
и мебелни фирми
№
Въпроси
Отговори
1 Имате ли досегашна практика на коопериране с други фирми?
a. Да, еднократно
b. Да, много пъти
c. Епизодично
d. Не
2 Какви са проблемите и трудностите, които срещате?
a) Неточно договаряне
b) Неспазване на сроковете
c) Неспазване на качеството
d) Други/посочете
3 Опишете вида на производственото коопериране, което имате!
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4 Разглеждате ли кооперирането като средство за пробив на международния
пазар?

5 Каква роля изпълнявахте при кооперирането?

6 Къде бе осъществено кооперирането?

a.
b.
c.
d.
a)
b)
c)
a.
b.
c.

(продължение)
Да, определено
По-скоро не
Не мога да преценя
Не
На възложител
На изпълнител
Не съм участвал
В региона
В страната
Нямам практика

7 Как се отнасяте към клъстерите като форма на междуфирмено сътрудничество?
8 Считате ли, че междуфирменото сътрудничество е една от стратегиите за
справяне на фирмата Ви с финансовата криза?

Предстои провеждането на конкретно допитване, при използването на различни изследователски методи и техники.
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NEW FORMS OF WOODWORKING AND FURNITURE COMPANIES COOPERATION PROBLEMS AND PERSPECTIVES
Diana Ivanova, Radostina Popova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The new knowledge economy, the application of modern telecommunications, information and computer
technology presupposes the emergence of new organizational structures of its various design and operation.
Today, many industrial companies in developed market economies participating in the various forms of intercooperation, enforcement of contracts of various activities to the creation of joint ventures and direct investments.
Once Bulgaria enters the European Union in terms of the growing financial crisis in 2008., Woodworking and
furniture companies that actively seek opportunities to preserve the position and development of its activities
under the new conditions. In this regard, Small and medium enterprises of Woodworking and furniture industry
increased quality of products manufactured on the basis of perspectives: design, technology and materials and
equipment so that they meet international quality standards and increased requirements of the European market.
The other direction to the efforts of companies is to create lasting relationships and cooperative partnerships with
local and foreign companies, acquiring licenses, representatives of foreign firms in the country, joint ventures, and
other cluster formations.
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ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИЗБОР НА МЕБЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯТА НА
ФИНАНСОВА КРИЗА
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Резюме
В настоящия доклад се разглеждат индикаторите на икономическата криза в България и влиянието й върху
икономиката и стопанските субекти. Поставен е акцент върху проявленията на кризата в един конкретен
сектор – производството на мебели. Разгледан е риск мениджмънта като средство за по-добро и ефективно
управление на предприятията от сектора. Направена е краткосрочна прогноза за развитието на
застрахователната дейност на мебелните предприятия в условията на криза.
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Увод
Световната икономическа криза и нейното
проявление в България, безусловно ще се
отрази върху управлението на организациите и
тяхното взаимодействие с партньори и клиенти.
Икономическата
криза
и
нейните
характеристики се възприемат от българските
икономисти в два аспекта, като нещо лошо и
негативно и като възможност за положителна
промяна в управлението на различни равнища и
възможност за вземане на нови, по-ефективни
решения [1].
Анализът
на
макроикономическите
показатели на кризата потвърждават казаното,
че съществуват и проблеми, и възможности
пред страната и стопанските субекти.
Предкризисните
индикатори
налагат
необходимостта от промяна в поведението и
стратегиите на стопанските субекти:
- Индексите на продажбите в промишлеността чувствително спадат.
- Намалява търсенето на стоки, чието
потребление може да бъде отложено
(мебели и други предмети за потребление).
- Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи остават относително постоянни, поради силната
инерционност на инвестиционното поведение.
- Финансовият ресурс се оскъпява, но
търсенето на кредити остава високо.
Това поражда риск от отпадане на добрите кредитополучатели.

Относително намалява притока на чуждестранна валута с инвестиционно
предназначение.
Краткосрочната прогноза за развитието на
икономиката,
се
конкретизира
в
три
направления:
- свиване на строителството и операциите с недвижими имоти с около 3040%;
- намаляване търсенето на предмети с
дълготрайна употреба;
- редукция на инвестиционната активност [2].
Характерни симптоми на икономическата
криза на микроравнище са: намаляване на
поръчките и продажбите, намаляване на
печалбата, увеличаване на разходите за
производство, повишаване на текучеството на
персонала, увеличаване на рекламациите на
клиентите и др.
При управлението на организацията в
условията на криза, фирмите трябва да
концентрират усилията си върху: използване на
силните страни на бизнеса; запазване и
мотивация на ключовите експерти; формиране
на
междуфирмени
партньорства;
преструктуриране, при нужда, на дейността и
разходите си и др.
Съществен момент в управлението на
организациите
е
подобряване
на
риск
мениджмънта. Застраховането е едно от
средствата, които могат да се използват за
управление
на
рисковете,
свързани
с
производството, ресурсите, имуществото и
отговорностите, съпътстващи дейността на
мебелните предприятия.
-
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Състояние на проблема в предприятията от
ДМП
По статистически данни, около 90% от
фирмите в дървообработващата и мебелна
промишленост в България, попадат в групата
на малките и средни предприятия. По тази
причина те определят в значителна степен
облика на бранша Мениджмънта и маркетинга
са основни проблемни области в развитието на
мебелните фирми и също така основен фактор
за повишаване на конкурентоспособността им.
Експертите от бранша [3] считат, че
световната
финансова
криза
ще
даде
отражение върху корпоративния сектор на
производство и потребление на мебели.
Намаляването на закупуването на мебели на
кредит, поради ограничените ресурси на
банките, ще окаже отрицателно влияние върху
производството.
Намаляването на износа може да доведе
до спад в производството с приблизително 5%.
Около 10% от производството на мебели в
България е насочено към корпоративни
клиенти: хотели, ресторанти, офиси и др.
Наблюдава се намаляване на „корпоративните
поръчки”, в резултат на което се очаква спад с
около 4% на общото производство на мебели.
Преобладаващата част от продукцията е
насочена към еднолични, крайни потребители,
при които за сега търсенето е на същите нива.
Намаляването на обема на строителството
неизбежно ще намали потреблението на
обзавеждане през настоящата 2009 г. Може да
се очаква, че затруднението в кредитирането от
страна на банките също би повлияло
отрицателно върху пазара на мебели, но с не
повече от 1 до 2%. Като цяло увеличаването на
вноса на мебели, в т. ч. и продаваните от ИКЕА
мебели, ще доведе до намаляване реализацията
на българските производители с 3-5%. Очаква
се намаляване на регистрирания ръст на
производството на мебели в България през
последните години от 20 до 25%. За 2008 г.
ръстът на производството е в рамките на 10 до
15%, докато през 2009 г. се очаква спад на
ръста с около 10%, в сравнение с 2008 г.
и
Намаляването
на
производството
реализацията на мебелната продукция ще
наложи преразглеждане на приоритети и
изготвяне песимистични бюджети, в които
място за застраховане е възможно и да няма.
В малките и средни предприятия вероятно
ще бъдат запазени предимно задължителните
168

застраховки - „Гражданска отговорност на
автомобилистите“ и „ Задължителна трудова
злополука“. Сигурно ще има и драстични
решения по отношение на застраховките
„Обща гражданска отговорност, включително
на продукта“ и „Отговорност на работодателя“
и те няма да бъдат подновени. Компромисни
решения ще има за имуществените застраховки
и прекъсване на дейността.
Въпрос на добър риск мениджмънт ще
бъдат решенията да се запазят всички
подържани застраховки, като бъдат намалени
лимити,
застрахователни
суми
и
застрахователни покрития, в оптимален за
фирмата вариант.
Управление на риска
Основните
етапи
на
процеса
на
управление на риска според И.Бонева са [4]:
- Установяване/сканиране на риска.
- Идентификация на риска.
- Анализ на риска.
- Оценка на риска.
- Третиране на риска.
Обсъждането
и
консултациите,
и
наблюдението и прегледа са свързващи
процеси, които се извършват във всяка стъпка
на алгоритъма и правят процеса на управление
на риска по-ефективен.
Пред управлението на риска на малките и
средни предприятия (МСП) обикновено стоят
три основни въпроса:
- очакваната изгода/полза;
- реалният принос на риска за управлението на фирмата;
- осигуряване на съответствие между
риск мениджмънта и законодателството, свързано с дейността на МСП.
Очакваната изгода в голяма степен е
функция от спецификата на отрасъла,
респективно предмета на фирмената дейност.
От тези фактори зависи структурата на риска
по
видове
дейности
и
системното
и
последователно
провеждане
на
риск
мениджмънта.
Реалният принос на риска е положителен,
ако се установи, че внедряването на риск
мениджмънта допринася за стабилността и
устойчивото развитие на фирмата.
Внедряването на риск мениджмънта трябва
да е в пълно съответствие с нормите и
действащото
законодателство
и
тяхното
спазване.
В повечето случаи управлението на риска
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се
осъществява
в
границите
между
известността и неизвестността .
Известността се постига чрез наблюдения
и сканиране на средата, идентификация,
анализ, оценка и третиране на риска с цел
неговото ограничаване или избягване.
Неизвестността
се
отличава
с
неопределеност, невъзможност за намеса,
респективно неуправляемост на риска. С други
думи липсва информация относно влиянието на
неизвестни вътрешни и външни фактори, нови
конкуренти, нови технологични промени,
финансово-икономически
промени;
политически промени; природни и климатични
промени и др.
Неизвестността за бизнеса се свързва с
непредвидими опасности. Нужни са усилия,
знания
и
опит
за
ограничаване
на
неизвестността и свеждането й до известност
или предвидимост.
на
Неопределеността
подлежи
ограничаване чрез:
- знания и опит, натрупани от предишни
рискови ситуации;
- наблюдения, анализи и прогнози;
- симулативно моделиране на поведението на организацията в рискова среда;
- редовен обмен на информация със съответните институции;
- стриктно спазвани принципи и норми
за безопасна работна среда.
Очевиден е факта, че днес организациите
функционират
в
извънредно
сложна
и
динамична среда с множество известни и
неизвестни рискове. Основна задача на
мениджърите при управляемите рискове е въз
основа на натрупаните знания и опит, да се
ограничат или избягнат съответните рискове.
По трудна е задачата за трансформиране
на неизвестността в известност, с цел
непознатите рискове да се разкрият до степен
на определеност.
Процесът на управление на риска много
наподобява процеса на вземане на управленски
решения и етапите от идентифицирането на
проблема до неговото внедряване и оценка.
Проучване и сканиране на риска
Важна стъпка в процеса на управление на
риска е свързана с процедури за набиране,
систематизиране и обработване на информация
относно [4]:
рискове, минали, сегашни и бъдещи;
- източници на риска, минали, сегашни

-

и бъдещи;
на
вероятност
на
настъпване
рисковете;
фактори, предизвикващи рисковете;
продължителност
и
влияние
на
рисковете;
кулминационни точки и ефекти.

Идентифицирането на риска е следващата
стъпка в процеса на управлението му.
Необходими са отговори на следните
въпроси: какви са видовете риск; как и защо са
настъпили или ще се случат. На този етап са
възможни два подхода: ретроспективен и
перспективен [4].
Ретроспективният подход се основава
върху минали и опознати рискове, техните
източници на влияние и ефекти.
Идентификацията на бъдещи рискове е
значително по-трудна задача. Необходими са:
колективни обсъждания, интервюта с външни
лица,
въпросници
за
заетия
персонал,
регулярни
наблюдения,
обсъждания
на
резултати и др.
В тази фаза много съществен момент е да
се идентифицират негативните ефекти, във вид
на загуба на парични средства, дълготрайни
материални активи, готова продукция, редовни
клиенти или служители.
За идентифицирането на риска на
практика се прилагат две групи методи:
стандартни;
нестандартни.
Стандартните методи се прилагат при
идентифициране на: известни и проучени
рискове; рискове по проекти; при разработване
на алтернативни сценарии и др. [4].
Нестандартните методи се прилагат при
внезапно
възникнали
непредвидени
или
непознати
рискове
(природни
бедствия,
индустриален пожар, злополука)
Анализ на риска
В тази фаза от управлението на риска
основните елементи са:
1. анализ на основните дейности за
минимизиране на негативни рискове и
максимизиране
на
благоприятни
възможности;
2. анализ на ефекти от влиянието на
настъпил
или
възможен
риск,
положително или отрицателно;
3. анализ на риска като реална опасност,
която може да настъпи;
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4. анализ на приблизително установената
прогноза за нивото на риска;
5. анализ върху съмнения за допуснати
грешки и неточности в прогнозата за
риска.

-

Третирането и обработването на риска
Тази дейност в най-голяма степен зависи
от анализа и оценката на риска. Те са основа
за разработване и обсъждане на различни
алтернативи на риска и неговото управление,
както и на избор на една от тях.
Третирането на риска обхваща действията,
чрез които е възможно ограничаване или
анулиране на евентуални негативни последици.
Основната цел е увеличаване на общите и
междинни положителни резултати, респективно
намаляване на отрицателните последици.
Общият модел на третиране на риска
включва следните етапи [4]:
1. Установяване
на
основните
причини/източници на риска;
2. Избор на алтернатива за третиране на
риска;
3. Оценка на алтернативата според
целите и разходите;
4. Остатъчен риск и възможност за
управление;
5. План за третиране на риска;
6. Наблюдение и прегледи.
Съществуват различни алтернативи за
третиране, предназначени за минимизиране на
последици от негативно влияещи рискове или
за максимизиране на ефекти от положително
въздействащи рискове.
Алтернативите
за
минимизиране
са
следните: избягване на риска; промяна на
условията, ограничаване на вероятността за
появата
му;
промяна
на
последиците;
прехвърляне на риска; приемане; ограничаване
или нулиране на риска.
За установяване на подходящо третиране
на риска са необходими две или повече
алтернативи на третиране. Важен момент е
анализа на “разходи-ползи”. Целта е да се
избере най-подходящата алтернатива, да се
повиши ефективността на третирането и да се
спазят нормативните изисквания.
Периодичните наблюдения и прегледи са
надеждна основа за постоянен и успешен
мениджмънт на риска.
В практическата реализация на риск
мениджмънта са съществени три въпроса:

-
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-

участие на различните групи от персонала в процеса на управление на риска, като водеща роля имат собствениците на фирмите;
прилагането на управлението на риска
на всички равнища в организацията;
подбор на прилагания подход, интуитивен, планов или оценъчен, или комбинация от тях.

за
Един
от
ефективните
методи
предпазване и предаване на риска е
застраховането.
Отражението на кризата върху всеки
отделен застрахователен продукт, според нас,
в краткосрочен план, ще изглежда по следния
начин:
I. Имуществени застраховки
1. Щети на имуществото
Очаква се намаляване на застрахователни
суми в следствие на:
- понижаване на цените на имоти, което
ще
доведе
до
преоценка
на
възстановителната
стойност
на
сградния фонд в посока надолу;
- съкращаване на производства, което
от своя страна ще доведе до
намаляване
в
стойностите
на
средствата
за
производство
–
материали и машини;
- намалената производителност ще бъде
резултат от неподновени и липса на
нови
дългосрочни
договори
за
доставка,
което
ще
намали
и
стойността на готовата продукция на
склад.
2. Авария на машини:
- спирането на производства ще бъде
съпътствано и от спирането на
машини, което ще наложи да не бъдат
подновявани такъв тип застраховки;
- само
съоръженията,
обслужващи
сградния
фонд
ще
останат
функциониращи а те са на значително
по-ниски
стойности
от
производствените машини.
3. Каско на МПС:
- автомобилният парк на предприятията
ще
претърпи
също
сериозни
съкращения, което отново ще доведе
до намаляване на застрахованите
суми;
- дори
и
да
не
се
намаляват
автомобилите, то те няма да бъдат
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заменяни с нови и застрахователната
им стойност ще намалява всяка
следваща година.
4. Прекъсване на бизнеса – загуба на
печалба:
- залагането на по-ниски печалби, ще
намали и застрахованите суми и в това
направление.
II. Отговорности
1. Обща гражданска отговорност, вкл.
Отговорност на продукта:
- застрахователните лимити ще бъдат
намалени
значително,
след
намаляването на производствата и
затварянето на част от цехове;
- застрахователните рискове спрямо
трети лица ще са значително по-малки
като обем;
- застрахователните
премии
се
формират спрямо годишен оборот и
прогнозен оборот за следващата
година, а те ще бъдат много по-ниски
спрямо предходни години.
2. Отговорност на работодателя
Очаква се понижаване на застрахователни
суми, които се формират на база брутна
работна заплата, вследствие на две причини –
съкращаване на персонал и/или намаляване на
размера на брутната работна заплата.
3. Гражданска
отговорност
на
автомобилистите
Това е единствената застраховка, която не
е възможно да не се поднови и то при повисоки лимити за 2010 г., поради нормативни
причини, респективно при значително по-високи
премии.
III. Злополуки и живот
1. Задължителна трудова злополука
Застрахователните суми се формират на

база брутна работна заплата, което е
предпоставка
за
намаляването
им
при
съкращение на персонала и/или брутното
трудово възнаграждение.
2. Живот
Като напълно доброволна застраховка и с
бонусен характер за служителите, това е една
от застраховките, които в повечето случаи
няма да бъдат подновявани от работодателя.
Изводи и препоръки
Представената по горе прогноза за
застраховането за малките средни предприятия
на мебелната промишленост се базира
предимно
на
експертни
оценки
и
интерпретирането
на
информацията
от
авторите.
По-категорича прогноза ще може да се
направи към средата на годината, когато ще
има официална информация за съответните
пазарни показатели в условията на криза.
Предизвикателство за мениджмънта на
всяко мебелно предприятие е да успее да
запази сегашните си застраховки, при същите
условия.
Пред специалистите и изследователите
стои задачата за разработване на антикризисна
програма за застраховане на приоритетните
рискове в малките и средни предприятия от
дървообработващата и мебелна промишленост.
1.
2.
3.
4.
5.
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INSURANCE SELECTION OF FURNITURE ENTERPRISES IN TERMS OF FINANCIAL
CRISIS
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Abstract
In this report, are considered indicators of the economic crisis in Bulgaria and its impact on the economy
and businesses. Has placed emphasis on the manifestations of crisis in a particular sector manufacture of furniture. Risk management is considered as a tool for better and efficient management of the enterprise sector. It is a
short-term prognosis for the development of insurance business of furniture enterprises in conditions of crisis.
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Резюме
Икономическата резултативност е съвкупността от показатели, характеризираща дейността на предприятието. Рентабилността е основен краен показател, които синтезира достиженията на дървообработващото
предприятие. Тя отразява степента на използване на капитала, чрез отношението на печалбата към него. За да
се установи икономическата резултативност следва да се определи и обръщаемостта на оборотния капитал.
Съвместно двата показателя доизясняват отговора на въпроса за доходоносното използване на основните и
оборотните средства.
Ключови думи: резултативност; рентабилност; обръщаемост; дъвообработване
Key words: efficiency; profitability; turnover; woodworking

Управленската наука търси начини за увеличаване на икономическата резултативност от
производството, чрез прилагане на различни
методи. През миналия век обект на наблюдение
и изследване са социалните фактори, действащи в работния процес. Търсят се модели, чрез
които те да се идентифицират, анализират и по
възможност да се управляват Първите стъпки в
тази насока са определянето на поведенческите
модели в предприятията и изследванията направени върху тях. В този период усъвършенстването на производствените технологии „преминава” в развитие на социални технологии.
Ако се направи аналогия с въведеното от Хеерт
Хофстеде определение „софтуер на ума”[6],
може да се раздели организационната система
на две равнища: хардуерно, включващо оборудване, техника, имущество и др.; софтуерно,
включващо всички социални фактори на персонала.
Ценностният подход може да бъде причислен към новите поведенчески модели. Основни
субекти на подхода са ръководителите в настоящето изследване на „Лесопласт” АД, а обект
са резултатите от производството. Приложението му е във всички дейности и равнища във
фирмата. Най-характерните белези на подхода
са фирмената култура, ясно изразени, безусловно приемани и споделяни тук фирмена визия, мисия и ценности. Социалната отговорност
на мениджърите на изследваната фирма, съчетана с добрите финансови показатели са някои
от основните резултати, които се наблюдават.
Необходими са, обаче, някои допълнителни
умения, за да се подобрят постигнатите резул-
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тати за изследвания период. С настоящата разработка се прави скромен опит в тази насока.
Днес особена популярност придобиват
термините „общество, основаващо се на знание” и „предприемаческо общество”. Един от
посочваните фундаменти е ценностната система и култура на обществото. В този смисъл
може да се нарече „Лесопласт” АД, прилагащо
ценностния подход, „фирма на знанието” и
„предприемаческа фирма”. Този подход по
много ефикасен начин съчетава рационалните
икономически параметри със социалните категории. Това симбиотично взаимодействие има
усилващ се характер. Ако се разгледа на макрониво, ефектът от увеличаване броя на ценностоориентиани фирми би се проявил като
подобряване на икономическото и социално
положение на обществото. Едно от доказателствата е, че най-много фирми с такъв характер
има в развитите страни.
Актуалността на проблема произтича от
възможностите, обусловени от използването на
подходите в настоящата разработка. Най-общо
това е инструментариум за подобряване икономическата резултативност от производствените процеси, което води до подобряване на
социално-психологичния климат сред персонала и повишаване имиджа на фирмата. Ето защо
от особено значение за направеното изследване
е правилният избор на подходяща методика и
икономико-математически методи.
На настоящият етап под рентабилност се
разбира степен на използване на капитала, т.е.
съотношението между печалбата и изразходвания капитал, изразено в относителен дял [4].
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Аналитичният вид на зависимостта печалбаактиви e следната [5]:
Ра= КО.Рп ,,
(1)
където Ра е рентабилността на активите;
КО- коефициентът на обръщаемост;
Рп – рентабилността на приходите.
От посочената формула следва, че при
увеличение на обръщаемостта рентабилността
на активите ще нарастне. Основен акцент в
настоящото изследване се поставя върху нея,
поради факта, че рентабилността на приходите
зависи от множество фактори, които не се разглеждат тук.
„Лесопласт” АД е голямо предприятие,
произвеждащо основни за мебелната промишленост и строителството продукти като шперплат и ПДВ. За изследвания период реалното
развитие на общите приходи и общите разходи
е представено на фиг. 1.
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Капиталът е имущество насочено към
производство и натрупване [3]. Капиталът е
съвкупен израз на вложените средства, а имуществото показва конкретните материални
форми на влагане на средствата [4]. Основните
направления, в които се влага капиталът се
диференцират според вида на средствата. Те
биват основни средства и оборотни средства.
Икономическата същност на основните и оборотните средства е отдавна изяснена. Изследването на средствата за производство следва да
даде отговор на въпросите доколко те се използват резултативно и как да се подобри резултативността им.
Цел на настоящото изследване е икономически анализ на резултативността и формиране
на подходи за нейното подобряване в „Лесопласт” АД. Периодът на изследване обхваща
времето от 2000г. до 2006г.
Съществуват множество становища относно как да се нарича съвкупността от количествени показатели, с които се характеризира
стопанската дейност. В някои литературни източници тя е наречена ефективност [2, 3, 5], а
в други се прави конкретизация на показателите, като икономическата ефективност се дефинира като точно определен показател [1, 4]. В
настоящото изследване се възприема терминът
резултативност, като обобщаващо наименование на съвкупност от икономически показатели, характеризиращи качеството на стопанската дейност.
Основните показатели, избрани за анализ
на дейността на „Лесопласт” АД са рентабилност на приходите, рентабилност на активите
(капитализация [1]) и обръщаемост на основните и оборотните средства.
Първият показател разкрива доходността
на стопанската дейност или средната норма на
печалба. Вторият разкрива колко печалба се
пада на един лев активи, а третият скоростта с
която средствата преминават от натурална в
парична форма.
Доброто управление предполага нарастваща норма на печалбата вследствие снижаване на разходите за единица. Този въпрос е всеобхватен и изисква подробен анализ. Интересна в случая е връзката между нормата на печалба и годишните равнища на средствата с
производствено предназначение. Тази връзка
дава отговор на въпросите дали предприятието
увеличава производителността, подобрява използването на основните средства или подобрява управлението на материалните си запаси.
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Фиг. 1. Общите приходи и разходи на „Лесопласт”
АД, дисконтирани с индекса на цените на производител

Фигурата разкрива, че реалното изменение
на дейността на предприятието се характеризира с низходяща тенденция (в изследването се
прави допускане, че изменението на стойностите във времето се е осъществявало с инфлационен фактор близък до индекса на цените на
производител). Приходите са се снижили с
5,29%, а общите разходи с 4,87%. Рентабилността на приходите ще се адаптира по обема
на дейността, но за да бъде гъвкаво производството следва изменението на дейността да бъде
тясно свързано с изменението на краткотрайните активи, с допускането, че изменението на
дълготрайните се характеризира с голяма
инертност.
Рентабилностите на приходите и съответно
на активите са представени на фиг. 2.
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Фиг. 2. Рентабилност на приходите и на активите в
„Лесопласт” АД

Графиката показва недвусмислено, че
рентабилността се снижава. Рентабилността на
приходите е намаляла с 3,10%, а на активите с
27,10%. Ситуацията в предприятието изисква
повишаване адаптивността на управлението на
бавноликвидните активи, за да не понася предприятието загуби от ангажиране на ликвидни
средства.
Правилното управление на оборотните
средства може да допринесе за бърза реакция
на предприятието към изменящата се среда,
включително и като освободи допълнително
средства за възпроизводството на дълготрайните материални активи. За изследвания период
са направени два корелационни анализа, а
именно между елементите на разходите и елементите на оборотните средства. Резултатите
са представени в таблица 1.
Табл. 1. Стойности на коефициентите на корелация
между общите приходи и елементи на разходите и
краткотрайните активи
общо
приходи
Разходи за материали
0,234
Разходи за външни услуги
-0,049

Продукция
Стоки
Незавършено производство

0,162
-0,297
0,816

Вземания от свързани предприятия
Вземания от клиенти и доставчици
Парични средства
Разходи за бъдещи периоди

0,731
-0,343
-0,247
-0,246

Дълготрайни активи

0,700

От таблицата е видно, че от една страна в
приходите с висока пропорционалност се калкулират единствено разходите за заплати. От
своя страна предприятието реагира на очакваните приходи с изменение на краткотрайните
материални активи и в най-голяма степен с
изменение на незавършеното производство. За
изследвания период адаптивността по отношение на дълготрайните активи също е висока, но
тяхната величина в голяма степен е приоритет
на финансовия мениджмънт, затова параметрите им се приемат като равни други условия.
Средногодишният дял на материалите, незавършеното производство и готовата продукция
в общия размер на оборотните средства на
„Лесопласт” А са както следва: 30,93% - материали; 16,61% - продукция; 8,32% - незавършено производство.
Данните показват, че най-адаптивни са запасите от незавършено производство, а от материали и готова продукция се поддържат големи запаси. Подобни резултати определят
снижаване на обращаемостта на КМА. Тя е
представена на фиг. 3.
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Фиг. 3. Обращаемост на основните КМА в „Лесопласт” АД
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(продължение)
0,917
0,533
-0,449
0,668
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Графиката разкрива, че обращаемостта на
незавършеното производство е най-висока, но
се снижава с най-значителен отрицателен прираст от 9 оборота годишно, следвана от тази на
готовата продукция, която намалява със средно
2,65 оборота/г. Обращаемостта на материалите остава почти постоянна.
В изследването се предлага подход към
подобряване на рентабилността на активите
посредством използване на опростен математически модел. Неговият вид е следният:

f(

PА =

x2

) + Yt −1

⎛ 4
⎞
⎜ ∑ xi + ДА ⎟
⎝ i =1
⎠

PП → max

Txi <= TПТ , i ∈ [1;3]; T ∈ [2000 г.; j ];
x1 = K1 x2 ;

(

(2)

x3 = K 3 x2 ;
3

∑x
i =1

i

= K5 x5 ,

където

Txi е средният темп на изменение
на основните материални активи;

TПТ

- средният темп на реалните

приходи за периода, за който ще
се максимизира рентабилността;
х1- годишният размер на материалите;
х2- годишният размер на незавършеното производство;
х3- годишният размер на готовата
продукция;
К1- коефициент за приравняване
на материалите към незавършеното производство;
К3- коефициент за приравняване
на готовата продукция към незавършеното производство;
К5- коефициент за приравняване
на трите основни материални актива към останалите краткотрайни
активи;

f(

x2

) - регресионен модел на сред-

ния абсолютен годишен прираст на
приходите.
Предложения модел се използва при следните допускания:
- относителния дял на всеки елемент на
КА е постоянен и близък до средногодишната си стойност;
- рентабилността на приходите е постоянна близка да средната;
- размерът на ДА може да бъде средногодишния или планов, ако предприятието е запланувало закупуването на
ДМА или дългосрочни ценни книжа.
Представения модел изразява следното: В
цялост моделът представлява рентабилността
на активите през следващ планов период, в
случая 2006 г. Всички данни се изчисляват за
периода 2000г.-2005 г., за да може 2006 г. да
се използва за оценка на резултатите.
В числител се записва очакваната, която
може и да е средната рентабилност на приходите и очакваните приходи. В знаменател се
поставя размерът на активите, като ДА е очакваният размер, а КА се определят от модела.
Смисълът на първото ограничително условие е, че темпът на изменение на запасите не
трябва да изпреварва тема на изменение на
приходите от продажби. Благодарение на него
стойностите на аргументите в крайния резултат
са различни от 0.
Регресионното уравнение може да се замени с друга прогнозна стойност на приходите
или със средногодишния абсолютен прираст.
Коефициентите на привеждане на един актив към друг се получават като универсалния
актив, в случая незавършеното производство се
умножи по частното на относителния дял в КА
на привеждания актив и относителния дял в КА
на универсалния актив. Например ако делът в
КА на материалите е 30%, а на незавършеното
производство 8%, то коефициентът ще бъде
К=0,3/0,08.
Замествайки емпиричната информация във
формула (2) се получават следните резултати,
представени в таблица 2.
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Материали,
лв./г.
2006 г. –
планирани
2006 г.фактически

Табл. 2. Резултати
Незавършено
Продукпроизводство,
ция, лв./г.
лв./г.

Останали КА,
лв./г.

РА

Обръщаемост
на КМА, брой
оборота/г.

3818

1936

970,47

5213

13,93%

2,05

5042

3832

1911

6456

10,94%

1,61

Тълкуването на резултатите може да се
обобщи до:
- равнището на краткотрайните активи
се адаптира към изменението на приходите;
- представения модел подобрява резултативността на „Лесопласт” АД.
Използването на темповете на растеж на
приходите и изследвана величина, съставляваща показател за рентабилност е подходящ метод за дефиниране на ограничителни условия
към целевата функция на рентабилността. Обвързването на всички елементи на КО с приходите ще осигури на „Лесопласт” АД по висока

адаптивност към промените във външната среда.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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POSSIBILITIES FOR MANAGEMENT OF ECOMOMICAL RESULT IN “LESOPLAST” AD
Angel Petkov, Nikolay Neykov
University of Forestry, Sofia
Abstract
Economical efficiency is a wide range of indices which describe the quality of results gained by the
enterprises. The major one is profitability which characterizes the overall activity of woodworking enterprise.
Profitability is a level of capital turnover. It is derivation of the profit and the used capital. Revealing the reasons of
the gained results go off turnover determining. Two indices together give an answer of the questions about the
way of profitable usage of the production factors.
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Ефективността е съотношението между полученото количество продукция и вложените ресурси за нейното получаване, изразени в парични единици. Производителност е способността на производствените ресурси да
създадат определено количество продукция за даден период от време. Открояването на особеностите в определянето на ефективността и производителността на производството на ПДВ е важна стъпка в методическото
подпомагане дейността на дървообработващите предприятия.
Ключови думи: ефективност; производителност; дървообработване
Key words: effectiveness; productivity; woodworking

Днес индустриалното предприятие „Лесопласт” АД претърпява бързи и значителни промени, които са продиктувани от натиска, осъществяван от околната среда. За да оцелее в
силно конкурентна среда, то е принудено да се
научи да управлява динамичните и постоянно
променящи се бизнес процеси. По този начин
ще реагира адекватно на настъпващите промени. Ето защо е необходимо да се осъществява
непрекъснато оптимизиране на целия набор от
вътрешни за фирмата процеси, което от своя
страна довежда до добавяне на стойност за
крайния потребител. За да бъде конкурентноспособно на днешните пазари, предприятието
трябва да възприема като първостепенни за
дейността си действия за усъвършенстване на
бизнеспроцесите. Преоценката на бизнеспроцесите ще даде възможност да се откроят слабостите и да се въведат конкурентни и икономически ефективни средства за усъвършенстване на дейността.
Икономическата ефективност е дискусионна категория в науката и обикновено е дефинирана в теорията като състояние на дадена
икономическа система [3], при което:
- допълнителното производство на продукция ще доведе до допълнително използване на производствени фактори;
- нито един продукт не може да бъде
произведен по-добре, без друг да бъде
произведен по-зле;
- производството функционира при минималните възможни разходи.
Ефективността се дефинира като равнище
на достигане на състояние, при което се използва минимално количество ресурси за получа-

ване на максимално количество готова продукция.
Ефективността е съотношението между
полученото количество продукция и вложените
ресурси за нейното получаване [2]. Ефективността и производителността не съвпадат. Докато производителността е чистото количествено съотношение и се изчислява и в базисни цени, то ефективността се изчислява по текущи
цени.
Сами по себе показателите за ефективност
и производителност не носят информация за
областите от фирменото управление, където
следва да се направят корекции. Констатацията, че ефективността е спаднала не води автоматично до съкращаване на разходите [4].
Трябва да се потърсят възможности в рамките
на съществуващите пазари да се оптимизират
някои от разходите и едновременно с това да
се търсят възможности за увеличаване на приходите посредством подобряване на маркетинговата дейност на фирмата.
Цел на настоящото изследване е предлагане на подход за икономически анализ на стопанската дейност на дърбообработващо предприятие (на примера на „Лесопласт” АД) с използване на показателите ефективност и производителност на труда. Периодът, за който се
обобщава моделът е от 2002 г. до 2005 г.
Ефективността се изчислява по два алтернативни метода:
- частно на обемът на дейността по текущи цени и производствените разходи;
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-

частно на приходите(продажбите по
текущи цени) и производствените разходи.
Първият вариант разкрива ефекта от направените разходи към определен момент. Този
метод в настоящето изследване получава наименованието общо равнище на ефективност. В
действителност от генерирания ефект има смисъл ако продукцията успее да се превърне в
приход следствие пазарни транзакции. Изчислявайки ефективността по втория метод се дава
отговор на въпроса каква трябва да е ефективността при съществуващите възможности и пазарно търсене към определен момент. Ефективността, изчислена по втория метод получава
в изследването наименование необходима
ефективност.
В изследването се включва и подвариант
на изчисляване на ефективността по втория
метод, като тя се подразделя на ефективност
на производството на разглежданото предприятие и ефективност на цялата стопанска дейност, което включва и финансовия мениджмънт. Формират се няколко подхода с използване на метода на последователното заместване:
- при първия (ЕфСт.Д.-11) ефективността
не включва разходите за социални осигуровки и разходите за амортизации,
така се откроява ефекта от финансовия мениджмънт;
- при втория (ЕфСт.Д-2 ) подход се включват разходите за амортизации и се отчита влиянието на амортизационната
политика;
- при третия (ЕфСт.Д-3 )се включват и разходите за социални осигуровки и се
получава открояване на ефекта от осигурителната държавна политика върху
дейността на предприятието, като този
вариант отразява общата необходима
ефективност на стопанската дейност
на „Лесопласт” АД.
Определянето на ефективността на производствената дейност с използване на обемът на
дейността се получава по следния начин:
ЕфП.Д.(О.Д.)= (Нетни приходи от продажба на
продукция+ Запаси от готова продукция- Разходи за амортизации– Разходи за социални
осигуровки) : (Разходи по икономически еле-

1

менти– Разходи за амортизации– Разходи за
социални осигуровки);
(1)
Причината за невключване на финансовите
разходи и премахване разходите за осигуровки
и амортизациите, че за изследвания период се
откроява изменението на ефективността без
влиянието на финансовия мениджмънт и държавната политика, а разходите за амортизации
не са фактически разход.
Необходимата ефективност на производството се определя както следва:
ЕфП.Д.(Пр.)= (Нетни приходи от продажба на
продукция- Разходи за амортизации- Разходи за
социални осигуровки) : (Разходи по икономически елементи– Разходи за амортизации– Разходи за социални осигуровки);
(2)
Необходимата ефективност на стопанска
дейност без отчитане влиянието на амортизационната политика и социалните осигуровки се
определя както следва:
ЕфСт.Д.-1=(Приходи от обичайната дейностРазходи за амортизации– Разходи за социални
осигуровки) : (Разходи за обичайната дейностРазходи за амортизации– Разходи за социални
осигуровки);
(3)
Необходимата ефективност на цялата стопанска дейност (ЕфСт.Д-2 (4) ) с отчитане влиянието на амортизационната политика се получава
като към числителя и знаменателя в горната
формула се добавят разходите за амортизации.
Общата необходима ефективност съответно се изчислява по формулата:
ЕфСт.Д-3=Приходи от обичайната дейност :
Разходи за обичайната дейност;
(5)
Производителността е способността на
производствените фактори да създават определено количество продукция за съответен период от време. Изчисляването на производителността е специфично. В основата му стои количественото измерване на резултатите. Съществуват няколко метода за определяне на
производителността:
- натурален метод- измерва се в натурални измерители: m3 за фасонирани
материали, и шперплат и развиван
фурнир; m2 за ПДЧ, ПДВ, врати, прозорци и рязан фурнир;

В посоченото наименование на формулата, в индекса е поставено означението: -1 , което означава, че ефективността се
определя посредством първия подход.

178

ОСОБЕНОСТИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЕ ОТ ДМП

-

условно натурален- всички произвеждани изделия в едно дървообработващо
предприятие се привеждат към един
вид продукция посредством условни
коефициенти, нар. коефициенти на
привеждане;
- стойностен- най-широко приложимият
метод. Много е подходящ за производства на разнородна продукция.
Производителността на труда е фундаментална икономическа категория и е в основата
на определянето на общата производителност.
Изчислява се по един от посочените методи.
Производителността на труда е способността
на конкретния труд да произвежда определено
количество продукция за единица работно време. Има следния вид:

Пт =

Пп
,
Т

(6)

където Пт е производителността на труда;
Пп е количеството произведена
продукция;
Т е количеството вложен труд, под
формата на човекочасове.

За изследвания период се прави сравнение
на всички представени показатели посредством
изчисляване на:
- средногодишен размер;
- среден темп на прираст;
- коефициент на вариация.
Средногодишният размер предоставя информация на управлението на предприятието
за абсолютната стойност на показателите в годишен период, което е полезно за съпоставянето на величините към определен момент.
Средният темп та прираст разкрива какво е
развитието на величините за периода и какви да
диспропорциите, които настъпват. Коефициентът на вариация разкрива кои от показателите
се характеризират с устойчивост и съответно
техните изменения може да се приемат за резултат от трайни фактори в управлението на
производствената дейност или на дистрибуцията.
Резултатите от изчисляването на емпиричните стойности на избраните в изследването
показатели са представени в таблица 1.

Табл. 1. Емпирични стойности на изследваните показатели в „Лесопласт” АД
Средногодишна
Коефициент
Показател
Темп на прираст
стойност
на вариация
ЕфП.Д.(О.Д.)
1,11 лв
-1,67%
4,06%
ЕфП.Д.(Пр.)
1,05 лв
-0,79%
4,90%
ЕфСт.Д-1
1,13 лв
-1,40%
2,42%
ЕфСт.Д-2
1,06 лв
-1,31%
2,52%
ЕфСт.Д-3
1,03 лв
-1,07%
2,33%
Производителност на труда- Обем/1 работен час за цялото предприятие
Шперплат, m3/1 р.ч.
22,41
0,68%
5,46%
3
ПДВ m /1 р.ч.
14,66
21,25%
29,69%
Фурнировани други, m3/1 р.ч.
0,32
20,95%
103,47%
Продукти от кросна, m3/1 р.ч.
0,20
7,91%
22,28%
Опаковки, бр./1 р.ч.
1,55
19,15%
28,30%
Разходи за работни заплати, хил.лв/г.
3775,16
-14,11%
18,12%

Икономическият анализ на получените резултати от таблица 1 може да се обобщи по
следния начин:
- запасите от готова продукция „натоварват” ефективността на производството с 0,06 лв. над необходимата
(ЕфП.Д.(О.Д.)– ЕфП.Д.(Пр.));
- финансовата дейност оказва положителен ефект върху предприятието с
0,10 лв. допълнителен приход на лев

-

разход, като се прави разлика в средните стойности на (ЕфСт.Д-1– ЕфСт.Д-2);
влиянието на амортизационната политика се определя от разликата в темповете на прираст- тя забавя за изследвания период снижаването на необходимата ефективност с 0,09%, което
ясно проличава за целия изследван период с помощта на избрания линеен
метод;
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-

-

-

-

влиянието на разходите за осигуровки
снижава ефективността с 0,03 лв., но
когато се разгледа влиянието й върху
средния темп на прираст на общата
необходима ефективност на стопанската дейност се вижда, че го снижава с
0,24%, което разкрива, че влиянието
на държавната осигурителна политика
за изследвания период не е вредила на
предприятието, като се има в предвид,
че числеността на персонала е относително постоянна;
производителността на основните продукти на предприятието- шперплат и
ПДВ се увеличава през изследвания
период, като най-значителни са увеличенията при плочите;
коефициентите на вариация разкриват,
че през следващите години производителността ще се запази шперплатното
производство;
средното нарастване на производителността на труда изпревара нарастването на работната заплата с близо 30%,
което говори за спазване от ръководството на основни принципи във фирменото управление.

Въз основа на възприетите методи на
прогнозиране [1] с използване на средните
темпове на растеж може да се направят и
следните предвиждания въз основа на таблица
1., а именно, че при запазване на темповете на
растеж на ЕфП.Д.(О.Д.) и необходимата ефективност на ЕфП.Д.(Пр.) запасите от готова продукция
ще се изчерпат след приблизително 3 г. Това
поставя проблемът пред предприятието, свързан със снижаване на производствените запаси.
В заключение следва да се каже, че предложеният модел за обобщен икономически анализ на стопанската дейност на „Лесопласт” АД
предоставя подходяща информация на ръководството на предприятието и набелязва проблемните области, където е необходимо упражняване на управленско въздействие.
1.
2.
3.
4.
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Abstract

Efficiency is a derivation of the production, produced over a period of time and resources had been
consumed. Productivity is the ability of recourses to produce. Revealing the specific sides in productivity and
effectiveness determining in woodworking is a big leap to support sawmills.
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НА МЕБЕЛИ
Никола Григоров
Лесотехнически университет, София
Резюме
Представя се накратко европейската политика за утвърждаване на клъстерния подход в развитието на
икономическите дейности и на икономика, основана на знанията, както и значението на клъстерите за развитие
на регионите, за привличане, разработване и реализация на иновационни разработки и постигане на конкурентоспособност. Посочва се опитът при конфигуриране на клъстерните системи Гора и дървесина в Германия и
някои федерални провинции, както и извършеното в тази насока по оценка, избор и реализиране на пилотни
проекти в сектора по дървообработване и производство на мебели в България. Откроени са ползите от тези
сдружения в посока на съгласувани политики по отношение на пазари и реализация на продукцията, обезпечаване със суровини и материали, привличане на инвеститори и др. За анализ на „стойностните вериги” обаче
при разработване и реализиране на проекти за добавяне на стойност и развитие на клъстерните системи в дълбочина, се предлага методика и инструментариум за оценка на резултатите от тяхната работа при различни
ситуации и етапи в развитието им.
Ключови думи: клъстер, иновация, конкурентоспособност
Key words: cluster, inovation, competitiveness

Устойчивото развитие и създаването на
работни места в ЕС във все по-голяма степен
зависят от водещите постижения и иновациите
като основни двигатели на конкурентоспособността на Европа. Отчитайки този факт, през
2006 г. ЕС приема широкообхватна иновационна стратегия и определя утвърждаването на
клъстерния подход като един от стратегическите приоритети за успешно насърчаване на иновациите.
През януари 2008 г. беше приет Европейски меморандум за клъстерите, с който въз
основа на придобития опит на регионално и
национално равнище, както и на равнището на
ЕС, се отбелязва важна стъпка към понататъшното им насърчаване и развитие [3].
Официално клъстерната концепция в рамките на ЕС за горското стопанство и преработка на дървесината е била формулирана през
1999 г. от Комисията на Европейската общност. Целта е била да се наложи единна стратегия и да се гарантира устойчиво развитие на
клъстера „Гора и дървесина”.
Отчитайки важността на клъстерния подход за развитието на горския сектор в Германия Prof. Dr. Andreas Schulte, ръководител на
център Гора от университета в Мюнстер, на 21
април 2004 г. изнася доклад пред 300 служители за значението на резултатите от клъстерното изследване „Гора и дървесина” [10].

За първи път това научно изследване моделно е внедрено в региона Южна Вестфалия
(Федерална провинция Северен Рейн - Вестфалия). Това е първият регионален клъстер в
Германия, който прилага резултатите от научното изследване (Netzwerk - Frost und Holz).
Моделът е апробиран през 2003 г. Неговата
рамка обхваща 250 хил. социално осигурени
заети и 35 млрд. евро годишна продукция.
През лятото на 2006 г. немският съвет за
горско стопанство и немският съвет за преработка на дървесина се споразумяват да създадат клъстер - Платформа гора и дървесина - за
устойчиво развитие на тези два бранша на икономиката. Споразумението е подписано на 8
май 2007 г. във Фулда [11].
В този дух са и целите, които си поставя
клъстерната инициатива във Федералната провинция на Германия - Бавария за постигане на
успехи чрез създаване на мрежи. Тази клъстерна политика е най-благоприятна за МСП.
Чрез изграждане на мрежи между предприятията се облекчава достъпът до изследователските
институти, както и за финансиране на нови и
разширяване на съществуващите мрежи между
наука и стопанство по веригата за създаване на
ценности Гора - дърво - хартия [8].
Конкурентоспособността на клъстерите се
определя от изграждането на широкообхватни
връзки между неговите членове, чрез които се
осъществява разпространение на идеи, инфор181
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мация, добри практики и др. внасяни от външни
за клъстера източници. В самия клъстер могат
да се образуват и „мрежи” или да се изграждат
структури за съвместна работа между предприятията. Тези мрежи могат да варират от създаването на съвместни предприятия (джойнт
венчър) до бизнес асоциации, учредявани само
на базата на годишни вноски за членство.
През 2003/2004 г. в България се започва
работа по проект на PHARE BG за „Въвеждане
на клъстерен подход и установяване на пилотен
клъстерен модел”. Целите са били на основата
на създаване на клъстерен модел, използвайки
европейската методология и практика, да се
покаже конкурентоспособността от използването на такъв подход и той да бъде след това
мултиплициран и в други проекти и сектори на
българската икономика [1].
След задълбочени проучвания на представените проекти от отделните сектори, в найголяма степен отговарящи на условията и изискванията, след извършването на т. нар. GEM+
анализ, са били тези за производство на мебели
в Троян и за туризъм в Родопите.
С използването на GEM+ анализа се обхващат четири области на изследване Grounding, Enterprise, Markets, Distinctiveness
(Основа, Инициатива, Пазари, Характерност).
Основа (Grounding)
1. Ресурси (хора, материали и умения).
2. Инвестиции в развойна дейност.
3. Организационна/институционална подкрепа на регионално ниво.
4. Подходяща инфраструктура.
5. Опитът на водещата фирма.
Инициатива (Enterprise)
1. Фирми, стратегия, конкуренция.
2. Преки чуждестранни инвестиции.
3. Потенциал за стартиращи предприятия.
Пазари (Markets)
1. Характеристики на местния пазар.
2. Характеристики на глобалните пазари.
3. Динамика на маркетинговите усилия постигнати резултати и планове.
Характерност (Distinctiveness)
Този показател измерва конкурентното
предимство - бърз растеж и диверсифицирано
производство.
Целта на клъстера „Мебели от Троян” е да
подпомага своите членове по отношение на
дейността им в посока на:
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обезпечаване на информация за съвременни материали, технологии, оборудване и иновации в бранша;
- информация за състоянието на международните пазари и проучване на възможностите за осъществяване на търговски взаимоотношения и коопериране;
- включване в различни програми на ЕС
за подпомагане на малкия и средния
бизнес и получаване на кредити от наши и чуждестранни финансови институции;
- своевременно осигуряване на информация за промените в нормативната
уредба на дейностите в отрасъла;
- организиране на семинари, различни
видове квалификационни курсове и др.
За да бъде успешно развитието на клъстерите е необходимо в тях да бъдат заложени
реални
икономически
и
технологичнопродуктови връзки между отделните предприятия, освен изграждането им на основата на общи пазари, снабдяване, достъп до информационни канали и др. Т. е. необходима е икономическа основа на база на специализацията на
производствата и интегриране в продуктовата и
технологична структура. Този процес от своя
страна ще даде възможност за допълнително
развитие и координация на управленските функции, ефективно разпределение на ресурсите и
увеличени доходи от тяхното реализиране.
На второ място научното обслужване във
всеки един регионален клъстер следва да играе
ролята не само на притегателен център на
всички иновационни и наукоемки продукти към
клъстера, но и възможностите за тяхното реализиране, както и разработване на собствени
такива.
В тази насока са ориентирани и действията
на Европейския иновационен център, а именно
към насърчаване сътрудничеството между
фирмите и научноизследователските и внедрителни организации в т. ч. и в областта на дървопреработването и производството на мебели.
Следва да се посочи, че регионалните
междуотраслови формирования имат много поголеми възможности за включване в ТНК (транснационални компании) или ФПГ (финансови
промишлени групи), отколкото самостоятелни
предприятия, с което на практика обективните
икономически процеси се развиват в посока не
към противодействие между тях, а за изравняване на регионалните икономически нива с во-
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дещите постижения в глобалното икономическо
пространство. Тези позитивни резултати се
постигат най-вече чрез привличането на капитали, на иновации, на технологии, за производство на „наукоемки” продукти, притежаващи
значителни конкурентни предимства пред аналогови такива.
В тази връзка целта е на основата на примерен клъстерен модел [2], за който съществуват много благоприятни условия в сектора по
дървообработване и производство на мебели,
да се предложи и методика за икономическа
оценка на резултатите от работата на клъстера
при различни ситуации и етапи в неговото развитие (фиг. 1., фиг. 2.).
Реализирана
продукция

ПП.О.

ПП.О.

ПК.П.

ПК.П.

ПП.О.
Мащаб на
добавената
стойност

ПК.П.

Реализирана
продукция

Фиг. 1. Клъстер по дървообработване и производство на мебели в начален период на конфигуриране.
Отделните фирми работят самостоятелно и тяхното
производство е от затворен заводски тип. В резултат
на синхронизирани управленски дейности добавената стойност е от хоризонтален вид.

П П.О.

П В.О.

П К.П.

Мащаб на
добавената
стойност

П В.О.

П К.П.

П К.П.

Реализирана
продукция

Фиг. 2. Клъстер по дървообработване и производство на мебели в процес на развитие и зрялост с организиране на продуктово-технологични връзки между
отделните предприятия и увеличаване размера на
добавена стойност
ПП.О. - предприятие за първична обработка на дървесната
суровина, ПВ.О. - предприятие за вторична обработка на
материалите на база дървесина, ПК.П.- предприятие за производство на крайна продукция (мебели, дограма, изделия
от дърво и др.)

Като измерители за продуктивността
(ефективността) от работата и взаимодействието между доброволно сдружените в клъстера
членове и тяхната конкурентоспособност, отразяващи и специфичните характеристики на
производствата в дървообработването и производството на мебели, могат да бъдат използвани резултати най-вече от степента на използване и преработка на дървесната суровина, равнището на техниката и технологията и начините
на организация на производството чрез показателите за материалоемкост, фондоемкост и
трудоемкост на произведената продукция.
За
целта
се
предлага
икономикостатистическият анализ да се извърши чрез използването на индексен факторен анализ при
адитивна форма на връзка.
Стойност на ⎞
Стойност на ⎞ ⎛
⎛
⎟
⎟ ⎜
⎜
амортизаци
онните ⎟
суровините
и
⎟ ⎜
⎜
⎟
⎜
⎟
⎜
отчисления
материалите
⎟+
⎟ + ⎜ i2 =
i = ⎜ i1 =
Vпрод. в ст − ст ⎟
Vпрод. в ст − ст ⎟ ⎜
⎜
⎟
⎟ ⎜
⎜
⎟
⎟ ⎜⎜
⎜
⎟
⎟
⎜
⎠
⎠ ⎝
⎝
Стойност на ⎞
⎛
⎟
⎜
труда на
⎟
⎜
⎟
⎜
персонала
⎟
+ ⎜ i3 =
Vпрод. в ст − ст ⎟
⎜
⎟
⎜
⎟
⎜
⎟
⎜
⎠
⎝

където:

i1 - характеризира степента на
обработка на дървесната суровина чрез размера на стойността
на вложените в производството
суровини и материали за производство на единица стойност
продукция;
i2 - изразява използваните от
предприятията в клъстера производствени мощности или техните
потенциали за производство чрез
размера на амортизационните
отчисления в единица стойност
крайна за клъстера продукция;
i3 - измерва приноса на вложения в производството на продукцията труд и степента на създаване на „наукоемки” продукти.

С цел отразяване в дълбочина извършващите се промени и свързаните с тези процеси
резултати, отделните индекси ще бъдат деструктурирани в подиндекси.
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Стойност на ⎞
⎛
⎜
⎟
суровините и ⎟
⎜
⎜
материалит е ⎟
⎜ i1 =
⎟
Vпрод. в ст − ст ⎟
⎜
⎜
⎟
⎜⎜
⎟⎟
⎝
⎠

Стойност на дървесната суровина (СД.С.)

С Д.С.1

(i1) - Относителен дял на стойността на игло-

листната дървесина
в т. ч.:
за механична обработка
технологична дървесина

С Д .C.2 (i1) - Относителен дял на стойността на широколистната дървесина
в т. ч.:
– за механична обработка
– технологична дървесина

V продукцията в стойност
V1 (i1) - Относителен дял на стойността на продукцията от първична обработка/преработка на дървесната
суровина до фасонирани и плочести материали
V2 (i1) - Относителен дял на стойността на продукцията от вторична обработка на материалите на база
дървесина до детайли, елементи и инженерна дървесина
V3 (i1) - Относителен дял на стойността на продукцията от крайни изделия на база дървесина (дограма,
опаковки, конструкции от дърво, мебели и др.)

Стойност на
⎞
⎛
⎜
амортизаци онните ⎟
⎟
⎜
отчисления
⎟
⎜i2 =
⎜
Vпрод. в ст − ст ⎟
⎟
⎜
⎟
⎜
⎠
⎝

Стойност на дълготрайните активи (ДА)

С Д.А.1 (i2) - Стойност на дълготрайните активи
в т. ч.:

С Д.А.1.1.

(i2) - Относ. дял на дълготрайните материал-

ни активи

С Д.А.1.2.

(i2) - Относителен дял на дълготрайните не-

материални активи
от тях:
дълготрайни нематериални активи, разработени в
клъстера

С Д .А . 2

( i2) - Стойност на дълготрайните активи

в т. ч.:

С Д.А.2.1.

(i2) - Относителен дял на съществуващите

производствени мощности с остаряла техника и технологии

С Д.А.2.2.

(i2) - Относителен дял на производствените

мощности с усъвършенствани процеси, оборудване и
технологии

С Д.А.2.3.

(i2) - Относителен дял на стойността на инова-

тивните нови производствени мощности и технологии

С Д.А.3 (i2) - Стойност на дълготрайните активи
в т. ч.:

С Д.А.3.1.

(i2) - Стойност на оборудването със срок на

експлоатация до 5 години

С Д.А.3.2.

(i2) - Стойност на оборудването със срок на

експлоатация от 5 до 10 години

С Д.А.3.3.

(i2) - Стойност на оборудването със срок на

експлоатация над 10 години
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V продукцията в стойност
V1 (i2) - Стойност на произведената продукция
в т. ч.:
V1.1. (i2) - Относителен дял на производството на съществуваща продукция
V1.2. (i2) – Относителен дял на производството на
усъвършенствана продукция
V1.3. (i2) - Относителен дял на производството на нова, иновативна (наукоемка) продукция
V2 (i2) - стойност на произведената продукция
V2.1. (i2) - стойност на продукцията, произведена по
класическия заводски начин на производство от затворен тип
V2.2. (i2) - Относителен дял на стойността на продукцията, получена на база предметна специализация
V2.3. (i2) - Относителен дял на стойността на продукцията, получена на основата на детайлна и по елементи специализация и коопериране в рамките на
клъстера
V2.4. (i2) - Относителен дял на стойността на продукцията, получена на основата на технологична специализация и коопериране на производството

МЕТОДОЛОГИЧНИ ВЪПРОСИ НА ПРОУЧВАНЕ, ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРНИТЕ СИСТЕМИ В …

Стойност на ⎞
⎛
⎜
⎟
труда на
⎜
⎟
персонала
⎜ i3 =
⎟
⎜
Vпрод. в ст − ст ⎟
⎜
⎟
⎜
⎟
⎝
⎠

С Т.П.1

(i3) - Стойност на труда на персонала

в т. ч.:

С Т.П.1.1 (i3) - Относителен дял на стойността на труда
на персонала с ниска степен на квалификация

С т.п.1.2 (i3) - Относителен дял на стойността на труда
на персонала със средна степен на квалификация

С Т.П.1.3

(i3) - Относителен дял на стойността на висо-

ко квалифицирания труд на персонала

С Т.П.2 (i3) - Стойност на труда на персонала
в т. ч.:

С Т.П.2.1

(i3) - Относителен дял на стойността на труда

на персонала, вложен в иновативни разработки на
нова и усъвършенствана продукция
в т. ч.:

С Т.П. 2.2

(i3) - Относителен дял на стойността на труда

на персонала, вложен в иновативни разработки на
нови и усъвършенствани технологии

С Т.П.2.3

(i3) - Относителен дял на стойността на труда

на персонала, вложен в иновативни разработки по
организация на труда, производството и управлението

Използването на тази методика ще позволи
на мениджърските екипи да оценяват всеки
етап от развитието на клъстера и неговото непрекъснато усъвършенстване, както по отношение на начините на преработка на дървесната
суровина и използваната техника и технологии,
така и за приноса на персонала за създаване на
наукоемка и конкурентоспособна продукция.
1.

2.

3.
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V1 (i3) - Стойност на произведената продукция
в т. ч.:
V1.1. (i3) - Относителен дял на стойността на продукцията, произведена при ниска степен на механизация
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V2.3. (i3) - Относителен дял на стойността на диверсифицираната продукция
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METHODOLOGY QUESTIONS OF THE STUDY, THE IDENTIFICATION AND
DEVELOPMENT OF CLUSTER SYSTEMS IN THE SECTOR WOOD AND FURNITURE
PRODUCTION
Nikola Grigorov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
A brief EU policy to promote cluster approach in the development of economic activities and the knowledgebased economy. Presents the importance of clusters for the development of regions to attract, develop and
implement innovative solutions and achieve competitiveness. Indicate the experience in configuring cluster
systems Forest and wood in Germany and some federal provinces and the activities in this field assessment,
selection and implementation of pilot projects in a wood processing and furniture production in Bulgaria.
Highlighted are the benefits of these associations into a coherent policy on markets and marketing of production,
provision of raw materials, attract investors and others. Analysis “value chain” however, in the development and
implementation of projects to add value and development of cluster systems in depth, available methods and tools
for evaluating the results of their work in different situations and stages of development.
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ПРОДУКТОВА СЕРТИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕСИНА
Панайот Панайотов
Лесотехнически университет, София
Резюме
Продуктовата сертификация в България се извършва от сертифициращата организация ИНТЕРПРОДУКТИ
АД-София. Тя се извършва съгласно регламентите на Европейския съюз. Фирмите, произвеждащи мебели, вече се убедиха, че ако притежават продуктов сертификат за качество реализират по-лесно своите изделия на
европейският пазар. Тази дейност изисква предварително да е въведена система за управление на качеството
на произвежданите мебели. За продуктовата сертификация се изисква влаганите материали (масивна дървесина; шперплат; слоиста дървесина; плочи от дървесни частици; плочи от дървесни влакна със средна плътност;
тъкани; лакове; лепила) при производството на съответните мебели да имат сертификат за качество и да съответстват на изискванията на директивите и стандартите. В доклада е извършен анализ на нормативните изисквания към съответните материали и изработваните от тях изделия.
Ключови думи: системи за управление на качеството;продуктова сертификация;сертификация на мебели
Key words: system for management of the quality; product certification; furniture certification

Увод
Най-сигурна гаранция да се търси българска стока на европейския пазар е тя да бъде
произведена съгласно изискванията на международните стандарти от сериите ISO 9000 и EN
45 000, т.е. че фирмата е сертифицирана от
органите по сертификация.
Сертификацията е съвкупност от процедури, чрез които са въведени в действие изисквания на определени стандарти, с които се гарантира качеството и безопасността на продуктите
[33]. Процедурата е метод за изпълнение на
дадена дейност. Сертификатът е документ за
доказване на съответствието. Знакът за съответствие удостоверява, че даден продукт отговаря (съответства) на определен стандарт, техническа спецификация или друг нормативен
документ. Сертификацията се основава на
принципите доброволност, публичност и поверителност.
У нас с постановление на Министерския
съвет (226/20.05.1997 г.) е приета Наредба за
оценяване съответствието на продуктите с
изискванията за опазване на здравето и живота
на потребителите, околната среда, животните и
растенията, определени в съответните нормативни документи (Решение № 93/465 на Съвета на министрите на страните-членки на Европейския съюз от 22.07.1993 г. за приемане на
процедури за оценяване на съответствието и за
използване на Директивите за техническо хармонизиране във връзка с “пускане на пазара”
на промишлените продукти). Проблемите за
взаимно признаване на документите за проведени контролни дейности на продукти и услуги

в ЕС се решават по различен начин в зависимост от това към коя зона се отнасят (“хармонизирана-регулирана зона” и “нехармонизирана-нерегулирана зона”). Към хармонизираната
регулирана зона се отнасят продуктите и услугите, чиито характеристики са регулирани чрез
съществени изисквания на директивите. Към
регулираната зона се отнасят всички продукти
и дейности, отнасящи се до здравето, безопасността и здравето на хората и животните, опазваното на природната и околната среда и до
сигурността. За тях се прилагат “процедури за
оценяване на съответствието” от нотифицирани
лица за оценяване на съответствието (ЛОС).
Оценяването на съответствието на продукти и
услуги от регулираната зона е задължително и
за него отговаря държавата. Оценяването на
съответствието на продукти и услуги от нерегулираната зона е доброволно и се извършва
по желание на производителите и доставчиците.
У нас държавата е учредила 4 органа, които да
ръководят дейностите по стандартизация, акредитация, сертификация и надзор, които са:
1. БСА – Българска служба по акредитация;
2. БИС – Български институт по стандартизация;
3. ДАМТН – Държавна агенция по метрология и технически надзор;
4. ИАСИ – Изпълнителна агенция по сертификация и изпитване.
Тези организации пряко или косвено са на
подчинение на Министерския съвет. Освен тях
съществува и гражданската организация “Български съвет за доброволна акредитация и
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упълномощаване” (БСДАУ), която е учредена
от Българската стопанска камера. Тя също акредитира органите по сертификация да извършват сертификация на продукти и надзор върху
условията, при които е издаден сертификата.
Изпълнителна агенция “Българска служба
за акредитация” (ИА”БСА”) е учредена към
Министъра на икономиката и енергетиката
(www.nab-bas.bg: Закона за акредитация, извършвана от ИА “БСА”, обнародван в ДВ
бр.100/13.12.2005 и влязъл в сила от
14.01.2006 г. и устройствен правилник, обнародван в ДВ брой 4/16.01.2007 г.), Акредитацията на органи по сертификация се извършва,
съгласно изискванията на стандартите от серията БДС EN 45000 ( EN 45011; EN 45012;
EN 45020) и серията ISO/IEC 17000, а също и
от ръководствата издавани от европейската организация по акредитация (ЕА- European cooperation for Accreditation: www. europeanaccreditation.org) и международните организации по акредитация (Между-народен акредитационен форум: IAF- International Accreditation
Forum: www. Iaf. Nu; Международна организация за акредитация на лаборатории: ILAC).
Eвропейската организация по акредитация (ЕА)
е съставена от Национално признатите органи
по акредитация в Европа. Нейният най-висш
орган е Генералната Асамблея. Eвропейската
организация по акредитация издава ръководства (документи), които се означават буквеноцифрено-словно (ЕА-1÷10/01÷99). Например:
ЕА-2/01- правила и процедури на ЕА; ЕА-7/02Указания на ЕА за акредитация на органи по
сертификация на системи за управление на
околната среда; ЕА-7/05- Ръководство за приложение на ISO/IEC (ИСО) 17025:2006 за комбинирани одити.ЕА-10/01÷99- документи относно калибрирането.Към 01.01.2009 г. в регистъра на ИА“БСА” са въведени 16 органа по
сертификация и 200 изпитвателни центрове и
лаборатории. От органите по сертификация, 11
са акредитирани да извършват сертификация на
Системи за управление и 5 са акредитирани да
извършват сертификация на продукти: 1. Орган
по сертификация на продукти при Център за
изпитване на земеделска и горска техникаПловдив; 2. Орган по сертификация на продукти при Евротест контрол АД-София; 8.Орган по
сертификация на продукти при Балкан биосерт
ООД- София; 10. Орган по сертификация на
продукти “Интерпродукти” при Интерпродукти
АД-София; 11. Орган по сертификация на продукти при Център за изпитване на земеделска и
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горска техника и резервни части - Русе. Освен
тях в България извършват сертифициране и
фирми акредитирани от ЕА и от IAF. При анализа на списъка на фирмите сертифицирани по
ISO 9001 се установи, че през последните пет
години активно сертификационна дейност у нас
са извършвали следните фирми: Bureau Veritas
Certification; SGS; Moody International. Ltd.;
TÜV Rheinland. Bulgaria; LRQA; TÜV NORD
CERT
GmbH;
System
CERT
Zertifizierungsgesellschaft; DQS GmbH; EURO
CERT; Certification International (UK) Ltd.;
Germ.LloydCert; URS; Джи Си Ес България
ООД.До 1985 година при разработването на
Директивите се е подхождало по отрасли. Директивите са били много подробни и са приемани с пълно мнозинство. Това е затруднявало
прилагането им. След тази дата ЕС излиза с
Резолюция 85/С136/01/ЕЕС “За Нов подход в
техническото хармонизиране и стандартите”.
Директивите от новия подход се отнасят само
до съществените изисквания и се приемат с
квалифицирано мнозинство, т.е. тяхното приемане се облекчава, като по този начин бързо се
реагира на техническия прогрес. До момента
са въведени 28 Директиви от новия подход.
Directive 88/378/ЕEC се отнася за детските
играчки, Directive89/10/ЕЕС се отнася за строителните материали, а Directive 89/686/ЕЕС се
отнася до личните предпазни средства. Съществуват много методи за доказване на съответствието. С Резолюция 90/С10/01/ЕЕС от 1990 г.
и Решения 90/683/ЕЕС, и 93/465/ЕЕС е въведен Глобалният подход за оценка на съответствието, който се отнася само за директиви от
Новия подход. Този подход се състои от 8 основни модула и от 8 допълнителни модула. Те
са въведени с Решение 90/636/ЕЕС на ЕС “Относно модулите за различните фази на процедурите за оценяване на съответствието”. Първият Модул “А” третира вътрешно-фирменият
контрол. Обхваща фазите “проектиране” и
“производство”. Производителят сам, без участието на външен Сертифициращ /Нотифициран/
орган, изработва Техническото досие на продукта, състоящо се от документи третиращи
проектирането, производството и контрола на
качеството. Това досие се съхранява от Упълномощено от собственика на фирмата лице и
служи за представяне пред контролните органи.
Фирмата сама си декларира пред клиентите, че
пуснатият ат нея продукт на пазара отговаря на
съществените изисквания. Под “пускане на пазара” се разбира момента, в който продукта се
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предлага на пазара за пръв път независимо дали се заплаща или подарява /изложбата не е
пускане на пазара/. Това действие трябва да се
придружава от документ, че продукта отговаря
на съществените изисквания, които са задължителни. Под “пускане в действие” се разбира
момента, в който продукта за пръв път се използва от клиента. Отговорността за несъответствие на продукта към съществените изисквания се носи от собственика на фирмата, а не
от упълномощено от него лице. Модул “В” обхваща оценката на съответствието на продукта
на фаза проектиране, чрез сертификация на
образец, който е представителен за проектирания от производителя тип продукти. Извършва
се от “Лице за оценка на съответствието” или
съкратено означено – ЛОС. Ако изпитанията на
прототипа покажат, че са удовлетворени съществените изисквания ЛОС издава “Сертификат на ЕС за проверка на типа”. При модул “С”
се извършва оценяване на съответствието на
фаза производство на продукта, за който е издаден “Сертификат на ЕС за проверка на типа”.
Производителят придобива право да постави
знака “ЕС” върху произвеждания продукт без да
се поставя идентифициращия номер на ЛОС.
Модул “D” третира въпроса за въвеждане на
сертифицирана Система за управление на качеството на продукт, който е оценен по модул
“В”. Производителят придобива правото да постави знака “СЕ 0367”, т.е. освен знака за съответствие се изписва й идентифициращия номер
на ЛОС. При модул “Е” се въвежда сертифицирана Система за управление на качеството на
продукт, който е оценен по модул “С”. При
модул “F” се сертифицира цялата продукция
(първа степен на сигурност) или статистически
подбрана извадка от нея (втора степен на сигурност), която трябва да съответства на сертифицираният тип по модул “В”. ЛОС издава
сертификат за съответствие и производителят
придобива правото да маркира продуктите си
със знака “ЕС 0197”. Допуска се модулите
“D”; “E” и “F” да се прилагат като самостоятелни процедури /без предварително сертифициране на типа по модул В/, когато продуктите
са с проста конструкция. Модул “G” е процедура, изискваща индивидуално изпитване на
всеки екземпляр. Тя осигурява най-високата І
степен на сигурност /процедурата по модул А
осигурява най-ниската VII степен на сигурност/. Прилага се при оценяване на съответствието на скъпоструващи продукти, а също и на
такива, които при неправилна употреба по

предназначението си са с висока степен на
опасност. След издаване на сертификата, производителят придобива право да поставя знаците “ЕС”; “GS”; “TOXPROOF”, придружени с
идентифициращия номер на ЛОС. Модул “Н”
осигурява ІІІ степен на сигурност при оценяване на съответствието. Тази процедура изисква
производителят да въведе система за управление на качеството и за трите вътрешни фази:
проектиране; производство и вътрешен контрол. При този случай действията на ЛОС са
определени от Решение 93/465/ЕЕС, което
изисква пълна проверка по спазването от производителя на регламентите на хармонизирания
стандарт ЕN ISO 9001. В този случай ЛОС издава сертификат както за съответствието на
проекта така и за съответствието на продукта
или продуктите. От всичко това следва, че сертифицирането се извършва в няколко направления: 1. Системи за управление на качеството
(СУК), 2.Системи за управление на околната
среда (СУОС), 3.Системи за управление на
здравословни и безопасни условия на труд
(СУЗБУТ), 4.Системи за управление на безопасността на храните, 5.Системи за управление на информационната сигурност и 2. Сертифициране на продукти. Директивите на Европейския съюз изискват първо да се въведат
Системи за управление в дадена организация и
след тяхното утвърждаване може да се пристъпи към сертифицирането на отделни продукти.
Aнализ на сертификацията в ДПМ
За състоянието на сертифицирането може
да се съди от информацията, която е акумулирана в сайтовете: http://Bgcert.org
и
http://.club9000.org. Съгласно статистиката на
Клуб
9000
/последна
актуализация
от
19.01.2009/ у нас сертифицирането на системи за управление се извършва съгласно регламентите на стандартите: ISO 9001; ISO 14001;
ISO 22000; OHSAS 18001. Към 19.01.2009 г.
по ISO 9001 общо са сертифицирани 4780
фирми, като само 66 от тях са класифицират с
ЕАС код 06 “Дървесина и дървесни материали”. Най-голям е броят на фирмите /1001/,
които са класифицирани с ЕАС код 28 “Строителство”. Номенклатурата на фирмите, сертифицирани по ISO 9001, с обхват на на дейности класифицирани с ЕАС кодове 06; 23; 28 е
представена в табл.1. От тази статистика се
вижда, че най-голям е броя на фирмите, въвели
системи за управление на качеството, чиито
основна дейност е производството на мебе189
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ли:56 (ПМ-корпусни мебели, мебели за обзавеждане на жилища; мебели за обзавеждане на
обществени сгради; гладински мебели-ГМ; тапицирани мебели-ТМ;интериорни врати-ИВ).
След тях се нареждат фирмите произвеждащи
дограма: 7. Само две са фирмите, въвели СУК,
чиито основна дейност е производство на паркет от масивна дървесина.Фирмите, които произвеждат фасонирана дървесина и други дървесни материали, въвели СУК, са общо 12, а
тези чиито основна дейност е производство на
тапицирани мебели са 4. От фирмите, произвеждащи палети само една е въвела СУК.
Единствената ни фирма, произвеждаща ски:
Пампорово ски- Чепеларе, също е въвела СУК.
Като се има предвид, че общият брой на фирмите в България, извършващи дейност в отрасъла ДМП е над 2000, следва да се направи
констатацията, че е сертифицирането за въвеждане на СУК е осъзнато и се възприема, но
все още е недостатъчно. Това което е направено за въвеждане на СУК в ДМП е предпоставка
и за въвеждане на продуктова сертификация.
Този вид сертификация е следствие от действието на Директива 89/106/ЕЕС от 21 декември
1988 г., отнасяща се до строителните продукти
и на Директива 2001/95/ЕС, отнасяща се до
безопасността на продуктите. Целта на директива 89/106 е да премахне голям брой технически бариери за търговията между страните
членки на ЕС, съществуващи основно във висо-

ко контролирания строителен пазар, към който
се отнасят и продуктите на отрасъл ДМП. Особено внимание се обръща на тези продукти,
чиито предназначение е изграждане на конструкции. Според тази Директива като конструктивен продукт се определя този, който се произвежда по един и същи начин и е предназначен
за използване в строителството и инженеринговите дейности. Конструкциите, които са изградени с тях трябва да отговарят на следните
шест изисквания: механична устойчивост и
стабилност;усойчивост на пожар; да са безопасни при употреба; да са енерго-икономични и
топлозадържащи; да са хигиенични, екологични
и да създават здравословна среда. Съответствието на тези изисквания се означава със знака
„СЕ”. Тази маркировка означава, че продуктът
отговаря на всички нормативни изисквания и
принципно позволява неговото разпространение
на Европейския строителен пазар. Конкретните
/точно/ изисквания за притежаването на маркировката „СЕ” са определени в хармонизираните
стандарти, възприети от СЕN, в рамките на отпуснатия „мандат” от Европейската комисия.
Дървесината и продуктите от дървесина се
покриват със следните мандати: М101 „Врати,
прозорци и сродни продукти”; М108 „Корнизно-стенни системи”; М112”Строителни и спомагателни дървесни продукти”; М113”Плочи на
дървесна основа”; М119”Подови настилки”.

Табл. 1. Номенклатура на български фирми от отрасъл ДПМ сертифицирани по ISO 9001
№
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Фирма
2
Акрида
Алтрейд
АпексПул
Аргус
Арексим
Атамар
Бамекс
Белема
БиБиСикс
БилдКМ
Богдан Мебел
БуксБул
Бял бор
Велга
Висота
Галакси плаза
Гера
Господинови
ДзенусХалачев
Ди-Пи-ДД
Дограма

Местонахождение
3
София
София
Русе
Пирдоп
Смолян
Паволче
Карлово
Ловеч
Плачковци
София
Клисура
Басарбово
Пазарджик
Ловеч
Благоевград
Враца
Русе
Добрич
Габрово
Димитровград
Бургас

Обхват
4
ИД;ПМ
дограма
ПМ
ПМ
ГрадМ
ПМ
ПМ;ИД
ПМ
ПМ
ДК
ПМ
ПМ
ИД
ТапМеб
ПМ
ПМ;ИМ
МБаня
ТапМеб
дограма
ПМ;ИВ
дограма

№ сертификат
5
0030610
0070301
0080615
0130810
368037/В
4142090Н
HU 0256556
224355
HU 06/2047
414274Q
368324
11654Q
Q 0150810
212269
36801
Q 0050710
219428
186905
312337 QM
106
22 14 06
Q
Q
Q
Q

Дата
на
издаване
6
25.09.06
21.03.07
03.07.08
29.02.08
01.08.07
17.09.08
23.08.02
08.01.08
26.07.06
07.01.08
22.03.06
26.11.08
12.09.08
26.03.07
19.10.01
05.02.07
26.07.07
04.12.02
27.04.06
16.01.06
26.11.04

Валидeен
до
7
08.09.09
20.03.10
02.07.11
30.01.11
31.07.10
16.09.11
22.08.11
05.12.10
25.07.09
06.10.11
21.03.09
06.11.11
04.08.11
09.02.10
31.10.10
27.01.10
04.07.10
04.12.08
26.04.09
15.01.09
14.10.10

Сертификатор
8
System CERT
Moody Int. Lt
Moody Int. Lt
System CERT
LRQA
DQS GmbH
SGS
Bureau Veritas
SGS
DQS GmbH
LRQA
Bureau Veritas
System CERT
Bureau Veritas
LRQA
System CERT
Bureau Veritas
Bureau Veritas
DQS GmbH
EURO CERT
Bureau Veritas

ПРОДУКТОВА СЕРТИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕСИНА

(продължение)
1
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

2
Дорослава
Дофи
ДСП Бимекс
Дървообработв.
Дървообр. Кав.
Евклип НРашев
Евростил
Елерон-РТ
ЕОС груп
ИМС Напредък
Августа мебел
Йордан Мишев
Карад-24
Касиопея
Кими-1
Ко&Ко
Коопер. Сила
Крон 2000
Лес Инвест
Майк Трейдинг
Махагон
Мебекс
Мебели Иввекс
Мебелина-99
Мебелор
МИМ-България
Модекс
Монолит стил
Неола
Никром ТрМеб
НИПИ-МАД
Нов свят мебел
Новел
Нюман
Орион
ОРТ
Пампорово ски
Парси и Ко
Перун-Елена
ПК Стил
Практика
Престол
Ретро-М
Ретроуют Аксаг
Родопастрой
Руди-Ан
Русанов 97
Славянка-ВМ
Стефани Стил
Стил-МС
Стил Макс
Тедива
Телеком
Теохарови
Тотал-М
ТПК Ела
Траяна
УниверСтройКо
Фаво
УПТ Елит
Фазерлес
Форест Паркет

3
Каблешково
Кърджали
София
В. Търново
Каварна
Бачево-Разлог
Кърджали
Богомилово
София
Пловдив
Шумен
Ямбол
София
Варна
Батак
Ямбол
Брацигово
София
Благоевград
Разлог
Калековец
Пловдив
Стара Загора
София
Пловдив
Петково
Кърджали
Бургас
Стара Загора
Ловеч
Стара Загора
Русе
Варна
София
В.Търново
София
Чепеларе
София
Елена
Балчик
Петрич
Плачковци
Пловдив
Ямбол
Момчилград
Варна
София
София
Русе
Трявна
Тетевен
Добрич
Варна
Петрич
Шумен
Севлиево
Стара Загора
Благоевград
Свищов
София
Силистра
Габарево

4
ПМ
ПМ;ИВ
ФД;ПМ
ИД
ПМ;ИВ
ФД
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ИД;ПМ
ОМ;КМ
къщи
ФД;ПМ
ПМ;ИВ
палети
ПМ
ФД;ИД
ФД
ПМ
ПМ
ТапМеб.
ИнтВрати
ПМ
ОМ;КМ
ПМ
ПМ
ПМ
ТрМ
ИД;ИМ
ПМ
ПМ
ПМ
дограма
ПМ
ски
парапети
ДК
ИД
ламперия
ПМ;ИД
ПМ
ТапМеб
ПМ
ПМ
ПМ
ИнтВрати
ТапМеб
ФД;ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
паркет
ПМ
дограма
ПМ;ИД
дограма
ПДВ;ИД
паркет

5
Q 060807
Q 030907
234186
Q 0070710
4410071293
CI/9883
Q 071120
29851/А/01
Q 0010610
368178
HU01/19290
338557QM
231149
QS4826HH
Cl/9874
368180/А
44100070805
Q 080908
368376/А
139/В/07
199880
44100061493
17305
10026
78100057000
188037
33462/А/UК
Q 0090710
Q 080902
170178
7510040211
Q 080513
234338
HU 07/2374
25558
7510040265
170098
HU 08/3475
Q 060512
QS-4001
BG 068/06
387747 QM
44100070151
368174
Q 030906-А
QS-5088 HH
Q 061118
157/В/0908
18979
7510040359
212304
300028 QМ
103/?/12.05
214223
Q 0120710
354710 QМ
410910 QМ
7510040008
Q 0160810
11/?/04.06
Q 040905
CL/8313

6
15.09.02
14.09.06
10.07.08
18.05.07
19.07.07
14.04.08
15.12.07
16.05.08
31.03.06
20.02.04
30.01.01
27.04.06
19.04.05
12.11.07
13.05.08
29.03.07
31.05.07
27.10.08
09.03.07
09.08.07
05.09.06
07.06.06
19.04.06
30.07.08
05.05.08
27.02.06
13.01.09
14.11.07
28.10.08
23.06.00
09.10.08
12.06.08
10.08.05
31.01.07
21.03.07
22.03.06
16.12.99
07.10.08
19.05.06
01.11.06
20.11.06
26.07.07
26.02.07
12.01.04
07.10.08
11.08.08
19.12.06
17.09.08
24.01.07
16.04.07
04.02.04
26.10.07
05.12.05
14.04.04
21.12.07
11.10.06
12.06.08
15.10.06
01.10.08
19.04.06
29.10.04
02.03.07

7
12.10.09
03.10.09
05.07.11
04.05.10
18.07.10
16.04.11
14.12.10
15.05.11
23.03.09
19.02.10
17.12.09
26.04.09
11.04.11
12.11.10
13.05.11
28.03.10
30.05.10
26.10.11
08.03.10
08.08.10
08.08.09
06.06.09
18.04.09
30.07.11
15.03.11
03.02.09
12.01.12
24.10.10
27.10.11
30.06.09
30.10.11
11.06.11
20.07.11
30.01.10
20.03.10
21.03.09
31.12.08
06.10.11
18.05.09
01.11.09
20.11.09
25.07.10
25.02.10
11.01.10
06.10.11
11.08.11
18.12.09
16.09.11
23.01.10
15.04.10
04.02.10
25.10.10
04.12.08
14.04.10
12.12.10
10.10.09
11.06.11
14.10.09
23.09.11
18.04.09
20.12.10
01.03.10

8
Moody Int. Lt
Moody Int. Lt
Bureau Veritas
System CERT
TuvNordCert
CertInternation.
Moody Int. Lt
URS UK/EN
System CERT
LRQA
SGS
DQS GmbH
Bureau Veritas
Germ.LloydCert
Cert. Intern./UK
LRQA
TUV nord Cert.
Moody Int. Lt
LRQA
Еuro Cert
Bureau Veritas
TUV nord Cert.
URS
Cert. Intern./UK
TUV nord Cert.
Bureau Veritas
URS
System CERT
Moody Int. Lt
LRQA
TÜV Rheil. Bg
Moody Int. Lt
Bureau Veritas
SGS
URS
TÜV Rheil. Bg
LRQA
SGS
Moody Int. Lt
Germ.LloydCert
Джс Си Ес Bg
DQS GmbH
TUV nord Cert.
LRQA
Moody Int. Lt
Germ.LloydCert
Moody Int. Lt
Еuro Cert
URS
TÜV Rheil. Bg
Bureau Veritas
DQS GmbH
Еuro Cert
Bureau Veritas
System CERT
DQS GmbH
DQS GmbH
TÜV Rheil. Bg
System CERT
Еuro Cert
Moody Int. Lt
Cert. Intern./UK
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(продължение)
1
84.
85.
86.
87.
88.

2
Форесттрейдин
Фундамент
Хапи Дриймз
Хармония-ТМ
Явор

3
Пролеша- Сф
София
Тетевен
Пазарджик

4
ИД
дограма
матраци
ПМ;ИД
ПМ

На основата на тези мандати, странитечленки на ЕС непрекъснато хармонизират своите стандарти. Първият стандарт, който беше
хармонизиран е EN13986, който се отнася до
пломи на дървесна основа. На основата на този
нормативен документ от 1 октомври 2004 г.
всички ЕС-маркирани ПДЧ, ПДВ, шперплат,
MDF и OSB се допускат на строителния пазар
на ЕС за конструктивни цели. Тези които не са
маркирани със знака „ЕС” все още могат да се
продават, но само за неконструктивни цели
каквито са мебелите. Съгласно Директива
2001/95 производителите са длъжни да пускат
на пазара само безопасни продукти. Това цели
да се осигури високо ниво на защита на здравето и безопасността на на гражданите на Европейския съюз. Строителната Директива е
транспонирана В Българското законодателство
с „Наредба за соществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти. Тази наредба поставя сериозни изисквания към изделията от дървесина и дървесни
материали, използвани в строителството като
врати, прозорци, подови настилки, конструкции
от дървесина, обков и метални свързващи елементи.Тези изисквания ускориха хармонизирането на съответни стандарти, които вече са над
20 броя [Ръководствоза ДМП на Бранш камера].
Анализът на състоянието на продуктовата
сертификация в дървообработването и производството на мебели е извършен по два начина:
1. Преглед на страниците на сертифициращите органи;
2. Преглед на страниците и рекламните
материали на фирмите, производителки
на дървесни материали и на изделия от
дървесина.
От прегледа на страниците на сертифициращите органи (www.bgcert.com) се установи,
че най-активно е сертифицирал в дървообработването и производството на мебели, Органът по сертификация на продукти „Интерпродукти” АД- София, акредитиран от ИА „БСА”
през
2003
г.
с
рег.№009
ОСП
(www.ipstandart.com). Този орган извършва
сертификация на продукти и надзор върху ус192

5
Q 051110
BG 065/06
197861
Q 0020610
Q 080826

6
30.12.05
22.12.05
07.07.03
04.04.06
18.09.08

7
29.12.09
22.12.09
07.07.09
30.03.09
17.09.11

8
Moody Int. Lt
Джи Си Ес
Bureau Veritas
System CERT
Moody Int. Lt

ловията, при които е издаден сертификата в 13
продуктови направления:
- ИП-1: Играчки;
- ИП-2: Хранителни суровини, продукти
и води;
- ИП-3: Вина, спиртни напитки и пиво;
- ИП-4: Козметични суровини и продукти. Битови и химични препарати;
- ИП-5: Пестециди. Торове. Орга-нични
и неорганични химически продукти;
- ИП-6: Дървесина-суровини, материали
и изделиял Хартия и хартиени изделия;
- ИП-7: Бои и лакове;
- ИП-8: Текстилни и шевни суровини и
изделия;
- ИП-9:Металургия- суровини, материали и изделия;
- ИП-10: Силикатни материали и продукти (стъкла, керамика, огнеупорни
материали и други);
- ИП-11: Горива, масла, смазки, специални течности и присадки;
- ИП-12: Полимерни и каучукови материали и изделия;
- ИП-13: Опаковки. Материали и изделия
в контакт с продукти.
ОСП „Интерпродукти” АД издава през
2007 г. на фирма „Геномакс” ООД,
с.Замфирово, обл. Монтана, Сертификат за
съответствие на „Подматрачни рамки Росмари”
/рег.№011/20.04.2007/
с
валидност
до
30.04.2011 г. и Сертификат за съответствие
на
„Ролирана
подматрачни
рамки”
/рег.№014/15.10.2007/
с
валидност
до
30.10.2011 г. Същата година ОСП „Интерпродукти” АД издава на фирма „Апекс Пул” ООД,
гр. Русе, Сертификат за съответствие на
„Офис
мебели
и
хотелско
обзавеждане”/рег.№013/12.09.2007г./ с валидност до
30.09.2011 г. През 2008 г. ОСП „Интерпродукти” АД издава на същата фирма „Апекс
Пул” ООД, гр. Русе, четири Сертификат за съответствие на: „Мебели за обзавеждане на
спални ZAHIR” /рег.№ А015/15.10.2008 г. с
валидност до 30.04.2012 г.; „Мебели за обзавеждане на кухни АPEX FURNITURE” /рег.№
А016/15.10.2008
г./с
валидност
до
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16.10.2012 г.; „Мебели за обзавеждане на
дневна FURELA” /рег.А017/15.10.2008 г./ с
валидност до 16.10.2012 г; „Мебели за обзавеждане
на
детски
стаи
PAZZONI”
/рег.А018/15.10.2008 г./ с валидност до
16.10.2012 г. За пример на издадените продуктови сертификати от ОСП „Интерпродукти”
е приложен този с рег.№ А 018/15.10.2008 г.,
относно продукт: Мебели за обзавеждане на
детски стаи PAZZONI (фиг. 1.).

Все още съществува и практиката фирмите да предлагат декларация за съответствие или
сертификат
за
качество
на
клиентитепотребители за произвежданите от тях продукти
от дървесина. Като пример за такъв документ е
представен Сертификата за качество на фирма
ПАКО-ПАРКЕТ- гр. Троян, дюшеме от масивна
дъбова дървесина (фиг. 2.).

Фиг. 1. Сертификат на Pazzoni

Фиг. 2. Сертификат на „Пако Паркет” ЕООД

Но това не е същински сертификат за съответствие, тъй като липсват съответните стандартни изисквания, а също така не е оповестено кой е определил съответните показатели и с
кой номер Протокол за изпитване. По скоро
това е извадка от фирмена спецификация или
от фирмен стандарт. Тези документи вероятно
се възприемат от българския потребител, но
трудно могат да бъдат убедени клиенти от Германия или от Франция във високото качество
на продукта „дюшеме от масивна дървесина”.
Една от причините за това е липсата на акредитирана лаборатория за изпитване на дървесина
и дървесни продукти.

Системи за управление на качеството както от
български така и от международни сертифициращи органи.

Заключение
На основата на проведеното проучване за
състоянието на продуктовата сертификация в
областта на дървообработването и производството на мебели следва да се отбележи, че тя е
все още в начален стадии, но съществуват
предпоставки за ускоряване на нейното внедряване, тъй като са въведени значителен брой
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PRODUCTS SERTIFICATION OF MATERIALS AND TIMBER PRODUCTS
Panayot Panayotov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The product certification in Bulgaria is done by the certificate – issuing organization Interproducts Ltd., Sofia.
It is done according to the legislative framework of the European Union. The furniture producing companies have
already become convinced that, if they have a product certificate for quality, they realize their products more
easily their products more easily on the European market. This activity requires that a system for management of
the quality of the produced furniture has been introduced in advance. For the product certification, it is required
that the materials used (massive timber, plywood, laminated timber, chip boards, fibre boards with middle density,
tissues lacquers, glues in the production of the respective furniture) have a certificate for quality and to correspond
to the requirements of the legislative framework of the respective materials and products from them has been
made.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА ЗА
ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА, ИКОНОМИЧНОСТТА И НАДЕЖДНОСТТА
НА ОБОРУДВАНЕТО В ДЪРВООБРАБОТВАЩОТО И МЕБЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО
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Софийски университет „Св. Кл. Охридски”
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Резюме
В работата се разглеждат съвременните системи за мониторинг и диагностика на техническото състояние
на оборудването в дървообработващото и мебелното производство. При тези системи критериите за оценка на
техническото състояние и моментната работоспособност се формират като едновременно се анализират няколко различни параметъра на системата. Освен вибрациите и шума в характерни точки, които традиционно се
следят, значителна информация носи проследяването на температурни изменения, регистрирането на нивата
на ударни импулси, промяна на налягането на смазващи и охлаждащи течности и др. Изследването на особеностите в конструкцията и режимите в експлоатацията на разглежданото оборудване позволява да се подберат
оптимални параметри, както и точки, в които те да бъдат проследявани. Изследванията показват, че системите
за мониторинг и диагностика позволяват да се повиши надеждността и ефективността, да се намалят разходите
за ремонт и обслужване, да се гарантира точността на технологичния цикъл. Всичко това води до повишаване
на качеството на готовата продукция и намаляване на цената й. Налага се изводът, че прилагането на системи
за мониторинг и диагностика има значителен икономически ефект.
Ключови думи: ефективност на оборудването, мониторинг, вибродиагностика.
Key words: effectiveness of the equipment, monitoring, vibration control.

Осигуряването на необходимото техническо състояние и работоспособност на оборудването в дървообработващото и мебелното производство има решаващо значение за повишаване на ефективността, икономичността и надеждността на това оборудване. Своевременната информация за състоянието и адекватната
диагностиката позволяват да се открият възникнали отклонения в параметрите на оборудването. Това позволява да се вземат необходимите мерки и така да се гарантира точността и
качеството на обработваната продукция, а следователно и да се минимизират разходите от
брак на негодни и неотговарящи на стандартите
изделия. Провеждането на диагностика е свързано и с намаляване на разходите за обслужване и за ремонт, защото позволява предотвратяването на аварийните режими. Именно тази
задача – избягване на аварийните режими –
налага въвеждането на системи за мониторинг
и диагностика на техническото състояние на
оборудването в дървообработващото и мебелното производство. Постигането на висока степен на достоверност на оценката на техническото състояние и моментната работоспособност се свързва с възможността за паралелен
анализ на няколко различни параметъра на
системата. Като такива освен вибрациите и
шума, които традиционно се следят, практи196

ческо приложение намират: отчитането на измененията на температурата в характерни точки; регистрирането и сравняването на нивата
на ударни импулси; промяната на налягането и
качеството на смазващи и охлаждащи течности
и др. Изброените параметри се използват обикновено като вторични, допълнителни индикатори за потвърждаване на оценката на техническото състояние и моментната работоспособност. Най-точната и детайлна информация за
състоянието на обекта се съдържа във вибрациите и шума, които съпътстват функционирането на оборудването. Така в разглежданите
системи основно място заема именно проследяването и анализирането на вибрационното
състояние, с което са свързани вибрационният
мониторинг и вибродиагностика на техническото състояние на оборудването.
Разработването на нови средства за снемане, регистриране и анализ на диагностичните
сигнали са в основата на бурното развитие на
тези системи в последно време [6, 7, 8, 9].
Съвременните технически средства за моделиране, компютърно симулиране и анализ на
сложни динамични системи съществено разширяват областта на приложение на системите за
мониторинг и диагностика на техническото
състояние на оборудването в дървообработва-
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щото и мебелното производство, като при това
дават нови насоки в развитието им.
В предлаганата работа се изследват възможностите и характерните особености при
приложението на съвременните системи за
вибрационен мониторинг и диагностика на техническото състояние на оборудването в дървообработващото и мебелното производство с
цел повишаване на ефективността, икономичността и надеждността му. Работата е продължение на предишни изследвания на авторите в
тази насока [1, 3, 4, 5].
Най-общо понятието мониторинг включва
наблюдение на техническото състояние на оборудването, регистриране на измененията в него
и анализ на причините за това изменение. В
резултат на всичко това се формира крайно
решение. То може да бъде: продължаване на

работата; предупреждение за нарушена работоспособност или за зараждане и възникване на
бързо развиващ се дефект; аварийно спиране
за предотвратяване на нежелани или катастрофални последици. Основната задача на диагностиката е близка до тази на мониторинга –
своевременно откриване и идентифициране на
конкретни дефекти в оборудването в различните етапи на жизнения му цикъл. Близостта на
решаваните задачи прави ефективни и икономически изгодни обединените системи за мониторинг и диагностика, често наричани за краткост само „системи за мониторинг”. В момента
в световен мащаб са се наложили три основни
направления в развитието на тези системи. Те
са защитен мониторинг, мониторинг на състоянието и интегриран мониторинг (фиг. 1.).

Мониторинг

Защитен мониторинг
(Safety Monitoring)

Мониторинг
на състоянието
(Condition Monitoring)

Системи
за защита

Системи
за диагностика

+

Интегриран мониторинг
(Integrated Monitoring)

=

Обединени системи за
защита и диагностика

Фиг. 1. Направление на развитие на системите за мотирогинг

Защитният мониторинг (Safety Monitoring)
има за основна цел предотвратяването на аварии и настъпването на катастрофални повреди.
Приложението му изисква наличието на адекватни системи за автоматично изключване на
оборудването преди настъпването на катастрофални повреди. Концепцията на защитния
мониторинг осигурява защита на самото оборудване, на обслужващия персонал, на съседни
или съвместно работещи други съоръжения
(фиг. 2.). Едно ново, но бързо развиващо се
направление в приложението му, е защитата на
околната среда. Съвременните изисквания за
опазване на околната среда налагат незабавно
прекъсване на работата при вероятно отделяне
на вредни, опасни или замърсяващи вещества.
Нещо повече – превишаването на регламентираните строги норми за нивата на шума и вибрациите също би могло да доведе до задейст-

ване на системата и автоматично изключване
на оборудването. Защитният мониторинг се
реализира чрез системи за непрекъснато измерване, контрол и сравняване на текущите
стойности със зададени гранични стойности на
определен брой нормирани параметри на оборудването. Това задължително са параметри,
свързани пряко с неговата безаварийна и безопасна работа.
Значителният икономически ефект от приложението на защитния мониторинг може да се
гарантира само когато идентифицирането на
опасно развитие на възникнала неизправност се
свърже директно със системите за управление
на оборудването и за аварийна защита. По този
начин става възможно предотвратяването на
възникване на аварии дори при най-опасните в
практиката – бързо протичащите процеси.
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Защита на
оборудването

Защита на
обслужващия
персонал

Защита на
съседни
съоръжения

Защитата
на околната
среда

Защитен
мониторинг

Идентифициране
на възникнал
дефект по набл.
параметър

Сравняване на
параметъра с
праговата му
стойност

Анализ на скоростта
и тенденциите в
развитието
на дефекта

Изпращане на
сигнал към системата за защита

Фиг. 2. Концепция за защитния мониторинг

Очевидна е необходимостта от наличие на
пряката връзка в следната последователност:
– идентифициране на възникнал дефект;
– сравняване на отчетената стойност на
наблюдавания параметър с прагова такава;
– анализ на скоростта и тенденциите в
развитието на дефекта;
– изпращане на сигнал към системата за
управление и защита.
Защитният мониторинг обикновено изисква
няколко паралелни канала за получаване, анализ и съпоставяне на информацията преди да
се вземе крайното решение за аварийно спиране на работата на оборудването. Практически в
нормални условия може да не се ползват всички канали. Част от тях са в резерв – те се
включват само при наличие на сигнал за дефект от основните с цел по-достоверна оценка
на състоянието. По-големият брой канали усложнява и оскъпява системата, но я прави посигурна. Увеличаването (но не прекомерно) на
броя на каналите се препоръчва при сложно и
скъпо оборудване. Това е така, защото иначе е
възможно да се стигне до недооценка на аварийна ситуация или обратно – да се задейства
ненужно спиране.
Ненужните спирания на работата рязко
снижават цялостния икономически ефект от
приложението на тези системи. Необоснованите и ненавременни внезапни аварийни спирания
са вредни за оборудването, защото освен загуба на време, те водят до нарушаване на качеството на обработваните в момента изделия и
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тяхното бракуване. Често в тези случаи се стига и до нарушаване на настройките и параметрите на оборудването с последваща загуба на
време и труд за нови такива. Затова е необходимо да се елиминират ненужните спирания на
оборудването, предизвикани от случайни фактори.
Основният въпрос, който стои при всички
системи от този вид, е кой да бъде първият,
най-перспективният канал. При системите за
мониторинг и диагностика на оборудването в
дървообработващото и мебелното производство най-перспективен се оказва каналът за контрол на вибрациите и шума. Като втори канал
може да се използва контролът на температурата на отделни възли в оборудването или пък
този за регистрация на нивата на ударните импулси. Например едновременният контрол на
вибрациите в лагерните възли и температурата
на тези възли дава богати възможности за точно идентифициране на възникването и развитието на дефект в тях.
Високата ефективност на защитния вибрационен мониторинг се дължи най-вече на бързината, с която може да се открие новопоявил
се сигнал за неизправност. Но приложението на
този вид мониторинг е свързано и с някои
трудности. Те са свързани с необходимостта
по експериментален път да се стигне до формирането на еднозначни признаци, които дават
достоверна информация за състоянието на
оборудването – това е т. нар. „подготовка на
системата”. Тя изисква значителна загуба на
време, допълнително натоварване на оборуд-

Георги Вуков, Диана Георгиева

ването в тестваните неблагоприятни режими на
работа и опасност от аварии по време на теста. Но 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 еднозначни признаци за разпознаване
на състоянието му. Решаването на този проблем изисква предварителното разработване на
компютърен симулационен модел. С негова
помощ може да се проиграват и изследват
опасните състояния. Едва след анализирането
на така натрупаната информация се преминава
към въздействие върху реалния обект. Информативен и интересен за практиката е модалният
анализ на трептенията в елементите на оборудването. При провеждането му се правят 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 предварителния теоретико-експериментален анализ.
Проведените от авторите изследвания на усукващите [4] и напречните [2] трептения в елементи от оборудването на базата на разработени модели са приложими за такъв анализ.
Второто направление – мониторинг на
състоянието (Condition Monitoring) – има за цел
ранното откриване и диагностика на зараждащи
се дефекти в елементите на оборудването. В
основата на тези системи стоят интегрирани
диагностични схеми със съответни бази данни.
Измерват се теснолентови вибрации, с които се
проследяват параметрите на протичащите процеси. Изработването на диагностична схема и
съставянето на бази данни става с методите на
функционалната диагностика.
Тези методи се облягат на анализа на източниците и процесите на формиране на трептенията. Заедно с това се отчитат и особеностите на трептящата система, начина на разпространението и регистрирането на сигналите.
Изисква се детайлно познаване на конструкцията, на особеностите и режимите на нейната
работа. Достоверният модел на реалната система отчита важните й свойства и е съобразен
с диагностичните задачи, които се решават.
Само с помощта на разработен компютърен
симулационен модел става възможно да се
проведат изследвания на системата при детерминирани въздействия върху нея, т. е. въздейс-

твия, свързани с начина и особеностите на
функционирането й. Съществена трудност при
приложение на вибрационните методи представлява особеното разпространение и поглъщане на вибрационните и звукови вълни в елементите на оборудването и в обработваната
дървесина. Дървесината може да има силно
различаващи се качества в зависимост от вида
и състоянието й. Различното поглъщане и нееднаквото в отделните направления разпространение на тези вълни затруднява приложението на тези методи и налага допълнителни изследвания. Необходимо е да се отчетат 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.). При някои видове обработка на дървесина се формират нелинейни процеси, пораждащи трептения в системата.
Изследването на такива процеси е особено
актуално в последно време, защото те дават
огромна информация за състоянието на възлите, в които протичат тези процеси. Някои случайни въздействия, които неминуемо присъстват при всяко реално изследване, също могат
да нарушат точността му.
За решаването на посочените проблеми е
необходимо провеждането на серия от предварителни изследвания с компютърния симулационен модел, като се отчетат конкретните за
случая параметри.
Третото направление – Интегрираният мониторинг (Integrated Monitoring) обединява описаните по-горе защитен мониторинг и мониторинг на състоянието. Интегрираният мониторинг е в основата на разработването на обединените системи за защита и диагностика. На
фиг. 3. е показан общ вид на n - канална обединена система за защита и диагностика. До
неотдавна такива обединени системи се използваха само в най-отговорните, най-сложните и
скъпи видове оборудване. Високият икономически ефект от приложението им съществено
засили интереса към тях и разшири диапазона
на използването им. Тласък за това дава и навлизането на ново поколение специализирана
апаратура.
Например
разработените
от
Bruel&Kjаеr системи за интегриран мониторинг
COMPASS-6000, хардуерно изградени на базата на VIBROCONTROL 6000, конфигурират до
36 канала. Системите измерват и контролират
199

ПРИЛОЖЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА …

практически всички вибрационни величини и
основни параметри на процеса (температура,
налягане и др.). Чрез включване на допълнителни специализирани модули системата може
да диагностира типични повреди: дебаланс, несъосност и др. Рационалното използване на

подобни системи отново предполага предварително задълбочено изследване на конкретната
схема на оборудването със съответен компютърен модел. Така се стига до оптимална настройка на апаратурата и гарантиране на правилната работа на системата.
Сигнал към
системата за
защита

n

Анализ и съпоставяне на
информацията

2

1

Регистриране
на отклонение в
набл. парам.

Сравняване с
нормирани
стойности

Анализ на скоростта и
тенденцията на развитие на отклон.

Диагностика
на
състоянието

Фиг. 3. Общ вид на n-канална система за интегриран мониторинг

Заключение
Навлизането на съвременните системи за
мониторинг и диагностика на техническото
състояние повишава надеждността и ефективността при експлоатацията на оборудването в
дървообработващото и мебелното производство. Системите за мониторинг и диагностика
гарантират защитата на оборудването и на обслужващия персонал. Те снижават разходите за
ремонт и обслужване и повишават точността на
технологичния цикъл. По този начин се подобрява качеството на готовата продукция, а цената й се намалява. Съвременните системи за
мониторинг и диагностика се използват и за
намаляване на шума и вибрациите, както и за
защита на околната среда. Приложението на
тези системи има значителен икономически
ефект.
1.
2.

3.
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APPLICATION OF CURRENT CONTROL METHODS FOR INCREASE OF
EFFECTIVENESS, ECONOMY AND RELIABILITY OF THE EQUIPMENT IN THE
WOODWORKING AND FURNITURE PRODUCTION
Georgi Vukov1, Diana Georgieva2
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Sofia University of Saint Kliment Ohridski, Bulgaria
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Abstract
This paper discusses some questions concerning to current methods for control of the 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 allows 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 final products and decrease of their prices. The conclusion is that an application of accurate
methods for prediction of technical state of equipment and definition of moment workability has a significant
economical effect.
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ЕФЕКТИВНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯ
ЗА ХИДРОТЕРМИЧНО ОБРАБОТВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА
Славчо Соколовски, Ненчо Делийски
Лесотехнически университет, София
Резюме
В работата се описва извършеното от авторите по реконструкцията и модернизацията на съоръжения за
хидро-термично обработване на дървесината. Дадено е преустройството на автоклави за пропарване на строителни елементи във вакуумни сушилни камери за дървесина. Направени са проверочни изчисления на елементите на вакуумната сушилна, както и проводимостта на тръбопроводите на инсталацията. Разработена е пълна
конструктивна и технологична документация за преустройството на цялата инсталация.
Анализират се получените значими експлоатационни и икономически резултати от реконструкцията на автоклави за строителни елементи във вакуумни сушилни камери за дървесина.
Ключови думи: дървесина, конвективнo-вакуумна сушилна камера, модернизация, енергийна ефективност
Key words: lumber, convective-vacuum drier, modernization, energy effectiveness

Увод
Създадените преди десетилетия съоръжения за хидротермично обработване на дървесината в повечето случаи вече са морално остарели и напълно амортизирани физически поради тежките експлоатационни условия. В тях
трудно се подържат технологичните параметри
при третирането на дървените материали.
Напоследък все повече нарастват изискванията за икономия на енергия и намаляване на
продължителността на процесите за преработване на дървесината при гарантиране на изискуемите от стандарта качествени показатели на
материалите.
За удовлетворяване на тези високи изисквания са необходими високо технологични и
надеждни съоръжения,оборудвани със съвременни автоматични системи за управление на
технологичните процеси.
Поради настъпилите промени в предмета
на дейност на някои предприятия през годините
на прехода се налага да се прави реконструкция на съоръженията съобразно с производствената програма.
Цел на настоящата работа е да се представи предложена и осъществена от авторите реконструкция на автоклави за пропарване на
строителни елементи във вакуумни сушилни
камери за дървесина и да се анализират постигнатите значими икономически резултати.
1. Реконструкция на автоклави във вакуум-ни
сушилни камери за дървесина
На фиг. 1. е показана вакуумна сушилна
камера за дървесина, получена след реконст-
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рукция на автоклав за строителната промишленост.
Състои се от хоризонтален цилиндричен
съд 3, усилен от вътрешната страна с Побразните профили 4. Капакът 1 и дъното 6 се
свързват с
цилиндричния съд с болтове.
Хермeтичността им се осигурява с еластични
уплътнители 2. От вътрешната страна на Ппрофилите е монтирана неръждаема ламарина
5, с която се създават въздушни канали за циркулация на горещия въздух за нагряване на
дървесината.
Тръбопроводът на вакуумната помпа се
свързва със сушилната камера към фланеца 7.
Нагряването на дървесината се извършва
чрез тръбните калорифери 10 и 11, които са
монтирани от двете страни на фигурата с материал.
Калориферите 10 са разположени симетрично от двете страни на въздухонасочващото
устройство 9, а калориферите 11 са разположени симетрично от двете страни на осовите
вентилатори 12.
За намаляване на загубите на въздушния
поток служат отражателите 13. Парозахранването на нагревателната инсталация на камерата
се осъществява с тръбата 8. Материалът за
сушене се нарежда върху количката 14. Задвижването на въздухонасочващото устройство
9 се извършва от мотор редукторна група 15 и
ексцентрика 16 [1] .
Реконструкцията на автоклав във вакуумна
сушилна за дървесина започва с якостна проверка на елементите, подложени на вакуум.
Проверка за дебелината на стената s в m на
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камерата от условието на якост се прави по
следното уравнение [2]:
s=

pатм D
+c ,
2[σ]

където

(1)

pатм = 1.10 5 Pa - атмосферното на-

лягане;
D = 1,8 m – вътрешният диаметър на камерата;
[σ ] = 126.106 N.m-2 - допустимото напрежение за Ст3 при
200 0С ;
с = 0,003 m – добавката за корозия и агресивна среда.
От направените изчисления по уравнение
(1) за дебелината на стената на камерата от
условието на якост се получава s = 0,00371
m.
Тъй като диаметърът на вакуумната камера е по-голям от 1,5 m (D > 1,5 m) се препо-

ръчва дебелината на стената s в m да се провери и по условието за устойчивост [2]:
⎛p L⎞
s = 1,25 D⎜ . ⎟
⎝E D⎠

където

0, 4

+c,

(2)

р е вакуумът, който се създава в
съда, Ра. По технологични изисквания р = 0,01.106 Ра;
L = 38 m - дължината на цилиндричната част на камерата;
E = 1,95.1011 N.m-2 - модулът
на линейна деформация за Ст3
при 2000С [2].

От направените изчисления по уравнение
(2) за дебелината на стената на камерата от
условието за устойчивост се получава s =
0,0123 m.
В такъв случай действителната дебелина на
цилиндричния вакуумен съд на камерата, равна
на s = 0,014 m, е напълно достатъчна.

Фиг. 1. Схема на модернизирана вакуумна сушилна камера за дървени материали

Характерно при вакуумните камери е и
това, че възникват деформации от надлъжното
огъване (изкълчване), които могат да предизвикат загуба на устойчивост или дори разрушаване на цилиндричната част на камерата.
Дебелината на стената, определена от
действието на атмосферното налягане, се получава много малка и от гледна точка на устойчивост се налага изчислената стойност да
се завиши и след това да се направи провероч-

но изчисляване. При проверочното изчисляване
цилиндричната част на камерата трябва да издържа атмосферното налягане, т.е. да бъде
спазено условието:

[ p] ≥ pатм ,
където

(3)
е допустимото външно налягане, което цилиндричната част
може да издържи, Ра.

[ p]
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Допустимото външно налягане [ p ] се определя по приведеното в [2] уравнение

[ p]як
,
2
1 + ([ p ]як /[ p ]уст )
[ p]як е допустимото
където
[ p] =

(4)

налягане от
условието за якост, Ра;
[ p ]уст - допустимото налягане от

условието за устойчивост в границата на еластичността, Ра.
Допустимото налягане [ p]як от условието
за якост се определя по уравнението [2]
(5)
[ p ]як = 2 [σ] (s − c ) .
D + (s − c )
От направените изчисления по уравнение
(5) за допустимото налягане от условието за
якост се получава [ p ]як = 15,3.105 Ра.
Допустимото налягане [ p ]уст от условието
за устойчивост се определя по уравнението [2]:

[ p ]уст = 18.Е.10

−6

K уст .K D

където

K D = 8,15

D ⎡100(s − c ) ⎤
⎥
L ⎢⎣
D
⎦

2

100(s − c ) ,
D

(6)

Куст = 2,4 е коефициентът на
сигурност за устойчивостта;
КD – коефициентът за геометричните размери на камерата [2]:
D
L

D
.
100(s − c )

(7)

За размерите на камерата се получава КD
= 0,493.
От направените изчисления по уравнение
(6) за допустимото налягане от условието за
устойчивост се получава [ p ]уст = 0,4.105 Ра.
Допустимото външно налягане, което цилиндричната част може да издържи, определено
по уравнение (4) се получава равно на [ p ] =
3,8.105 Ра, което е по-голямо от атмосферното. Така, че условието (3) е изпълнено. От това
следва, че наличните автоклави могат да се
използват за вакуумни камери за сушене на
дървесина.
Преустрайваните автоклави във вакуумни
камери са проходни, т.е. с два елиптични капака. Поради специфичните особености на камерите се налага единият капак да се направи
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неотваряем, т.е. дъно. Това се налага заради
особеностите в монтажа на въздухонасочващото устройство и задвижването му. След тяхното
монтиране капакът не може да се отваря. Проверочното изчисляване на капака и дъното се
състои в определянето на дебелината на стената им и в определянето на допустимото външно
налягане, което могат да понесат. За случая
това е атмосферното налягане pатм = 1.10 5 Pa .
Дебелината на стената s1 в m на елиптичното дъно и капака се определя по уравнение
(1), като в числителя вместо D се замести R,
т.е. вътрешният радиус на дъното. За случая
при стандартни дъна R = D = 1,8 m.
От направените якостни изчисления за дебелината на стената на дъното и капака на камерата s1 се получава s1 = 0,00371 m. Поради това, че дъното и капакът са стандартни, то
дебелината на стената им е равна на дебелината на стената на цилиндричната част на камерата, т.е. s1 = 0, 014 m.
При проверката на дъното и капака на устойчивост също трябва да бъде спазено условието (3). Допустимото външно налягане [ p ] за
дъното и капака се определя по уравнение (4).
Допустимото налягане [ p]як от условието
за якост се определя по уравнение (5), като в
знаменателя вместо D се замести R.
От направените изчисления за допустимото налягане от условието за якост се получава
[ p]як = 15,3.105 Ра, т.е. както при цилиндричната част.
Допустимото налягане [ p ]уст от условието
за устойчивост се определя по уравнението [2]

⎡100(s1 − c ) ⎤
(8)
⎢
⎥ ,
K уст ⎣ K ел
⎦
Kуст е коефициентът на сигурност за устойчивостта;
Kел е коефициентът за кривината, равен на [2]

[ p]уст = 26 Е.10
където

−6

1 + (2,4 + 8 x )x
,
1 + (3,0 + 10 x )x
15(s1 − c )
където
.
x=
D
K ел =

2

(9)

Изчислените стойности са: х = 0,0916,
Kел = 0,947.
От направените изчисления за допустимото налягане от условието за устойчивост се
получава [ p ]уст = 28,5.105 Ра.
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Допустимото външно налягане, което капакът и дъното могат да издържат, е [ p ] =
13,5.105 Ра, което е по-голямо от атмосферното. Така, че капакът и дъното на наличните
автоклави са напълно годни да се използват
като елементи в конструкцията на вакуумни
камери за сушене на дървесина.
На фиг. 2. е показано разположението на
елементите след реконструкцията. Добре се
виждат вентилаторите, калориферите, огънатите П-профили, лагер на въздухонасочващото
устройство, релсовият път и болтовото захващане на капака.

Фиг. 2. Конвективно-вакуумна сушилна камера за
дървени материали по време на реконструкция

2. Изчисляване на проводимостта на тръбопровода на вакуумната система
Вакуумната техника, която се използва за
третиране на дървесината, е за нисък вакуум.
При такова налягане се приема, че режимът на
течение на газа по тръбопровода на вакуумната
система е ламинарен [3]. При него газът в тръбопровода може да се раздели на отделни слоеве, движещи се с различна скорост. Различните скорости на слоевете обуславят вътрешното
триене в газа.
Разгледаната до тук камера е част от цялата система. На фиг. 3 е дадена вакуумна инсталация за получаване на нисък вакуум, която
осигурява вакуум от 105 Ра до 10 Ра. Състои
се от: вакуумна помпа 1, клапан 2, баластна
камера 3, която предпазва да проникне работна
течност от камерата в помпата, вакуумметър
4, вентил 5 за изключване на камерата от помпата след достигане желания вакуум, вакуумна
камера 6, механичен извод 7, електрически

извод 8, вакуумметър 9 за регистриране на
вакуума в камерата, кран 10 за разхерметизиране на камерата.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Фиг. 3. Вакуумна схема за получаване на нисък вакуум

Елементите на вакуумната система се разполагат в съответствие с изискванията на технологичния процес, удобство при експлоатация,
ремонта и др. Връзката между вакуумната камера и вакуумната помпа се осъществява с
помощта на тръбопровод с кръгло напречно
сечение. Параметри на тръбопровода са: диаметъра d и дължината l. Диаметърът d се определя при проектните изчисления от изискването
да се осигури необходимата му проводимост
U. Дължината l на тръбопровода се определя
по машиноконструктивния проект.
За нормалната работа на вакуумната инсталация е необходимо потокът на газа да бъде
постоянен. Това се постига чрез изчисляване на
проводимостта на целия обект, включващ всички участъци от тръбопровода. Ламинарният
режим на течение на газа във вакуумната система зависи от: температурата на газа и стените, разликата на наляганията в двата края; абсолютната стойност на налягането, вътрешното
триене в газа и от формата и размерите на
тръбопроводите на системата. Изчисляването
на тръбопроводите на вакуумната инсталация
се състои от определяне на геометричните им
размери и проводимостта им.
Във вакуумната техника, която се използва
за обработване на дървесина, най-често се
приема диаметърът на тръбопровода да бъде
равен на диаметъра на входния фланец на вакуумната помпа или на други елементи, като
кранове, вентили и т.н. (фиг. 4). Проверочното
изчисляване на тръбопровода се състои в намиране на проводимостта му при известни
размери и налягания. Проводимостта на целия
тръбопровод U се определя по уравнението:

U=

Q
,
pкам − pпом

(10)
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d = 0,080 m – диаметърът на
тръбопровода, m.

където
Q е потокът на газа (водна пара), Pa.m3.s-1,
който се определя по зависимостта
Q = S пом pпом ,
(11)
3 -1
където Sпом = 0,15 m .s е производителността (скоростта на вакуумиране) на помпата;
рпом = 10 000 Ра - налягането
при входа на вакуумната помпа.

След заместване за потока се получава Q
= 1500 Pa.m3/s.

След като се определи l изч.1= 14,15 m и
се замести в (14) се получава, че ркол1 = 10
085 Ра.
По аналогичен начин се определя и налягането след коляно 2, което за случая е равно
на налягането в камерата ркам:
pкол2 = pкам =

където

2
pкол1
+

lизч.2Q + 0,03Q 2
,
1350d 4

(15)

lизч.2 е изчислителната дължина
на участъка, m. Определя се по
зависимостта
lизч.2 = l3 + 1,3d =0,650 m.
(16)

След заместване в (15) се получава рколяно2
= 10100 Ра, т.е. pкам= 10100 Ра - налягането
в камерата.
Тогава проводимостта за целия тръбопровод след заместване в (10) е равна на 15m3.s-1.
Фиг. 4. Схема за изчисляване проводимостта на
тръбопровода от помпата до камерата

Определянето на налягането в камерата
ркам се извършва, като се вземат предвид формата, размерите и местните съпротивления на
тръбопровода от помпата до камерата. В този
случай тръбопроводът се разглежда на части
(фиг. 4). Определянето на налягането след коляното 1 се определя, като се приема потока
на газа Q за постоянен в целия тръбопровод.
От уравнението за потока
Q = U кол1 ( ркол1 − pпом )
(12)
и уравнението за къс тръбопровод с кръгло напречно сечение за водна пара [3] следва,
че
U вод пар =

2650 pкол1 + рпом
d4
.
.
Q
l
2
1 + 0,03
l

(13)

а за налягането след коляно 1 се получава
pкол1 =

където
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2
pпом
+

lизч.1Q + 0,03Q 2
1350 d 4

(14)

lизч.1 е изчислителната дължина
на участъка, m. Определя се по
уравнение l изч.1 = l1 + l 2 + 1,3d ;

Времето, за което ще се изпомпват водните пари от камерата в процеса на конвективновакуумното сушене на дървените материали,
се получава равно на
V
86
t = кам =
= 680 s ≈ 11 min.
S пом 0,15
3. Резултати от внедряването на разработката
Направената разработка дава възможност
да бъдат запазени и ефективно използвани скъпо струващи съоръжения, които поради смяна
на технологиите се оказват неприложими в
строителството.
След минимални преустройства наличните
съоръжения могат да се използват като високо
ефективни камери за хидротермично обработване на дървени материали. В тези случаи основното и скъпо съоръжение се запазва и използва изцяло.
Обикновено преустройството на наличните, станали неизползваеми съоръжения, се
състои в добавяне на нови механизми и елементи, характерни за новото предназначение на
оборудването. По такъв начин годни за ново
продължително използване съоръжения се запазват от претопяване.
За съжаление много налични и скъпи съоръжения през годините на прехода към пазарна
икономика бяха похабени безвъзвратно.
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Настоящата работа е реализирана при разработването на проект No 105 / 2008, който се подпомага
финансово от НИС при ЛТУ.

1.

2.
Фиг. 5.Автоматизирана вакуумна сушилна камера

Внедряването на разработените автоматизирани съоръжения (фиг. 5) потвърди напълно
обосноваността на използвания подход и методика за реконструиране на налични автоклави и
за превръщането им във високо ефективни
конвективно-вакуумни сушилни камери.

3.
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EFFECTIVE MODERNIZATION OF INSTALLATIONS FOR HYDRO-THERMAL
TREATMENT OF WOOD
Slavcho Sokolovski, Nencho Deliiski
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
In the study the research carried out by the authors in the field of reconstruction and modernization of
installations for hydro-thermal wood processing is described. The reconstruction of autoclaves for steaming of
structural elements into vacuum drying chambers for wood materials is presented. Controlling calculations of the
elements of the vacuum drier and the conductivity of the installations pipelines are provided. Аcomplete
constructive and technological documentation for the reconstruction of the whole installation is elaborated. The
important exploitation and economic results obtained from the transformation of autoclaves for steaming of
structural elements into vacuum drying chambers for wood are analyzed.
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА НАГРЕВАТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ В АВТОМАТИЗИРАН СКЛАД
ЗА КОНДИЦИОНИРАНЕ НА ИЗСУШЕНИ БИЧЕНИ МАТЕРИАЛИ
ЧАСТ 1. ОРАЗМЕРЯВАНЕ И ИЗБОР НА НАГРЕВАТЕЛНИТЕ ТЕЛА
В ИНСТАЛАЦИЯТА
Ненчо Делийски1, Славчо Соколовски1, Ладислав Дзуренда2
1
Лесотехнически университет, София
2
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Резюме
В настоящата работа се описва оразмеряването, проектирането и реализирането от авторите на енергоефективна нагревателна инсталация в автоматизиран склад за кондициониране на изсушени бичени материали
и готова продукция. В част 1. на работата се дава теорията, на която се базира действието на инсталацията.
Привежда се оразмеряването и научно обоснованият избор на нагревателните тела за разработена и внедрена в
практиката инсталация.
Ключови думи: изсушена дървесина, склад за кондициониране, нагревателна инсталация, енергийна
ефективност
Key words: dried lumber, storage house for conditioning, heating installation, energy effectiveness

Увод
Често в практиката при използването на
изсушени бичени материали в производството
на мебели или други изделия от дървесина възникват значителни времеинтервали между момента на изваждането им от сушилната камера
и момента на тяхното последващо механично
преработване.
За избягване на опасността от повишаване
на влагосъдържанието на изсушените материали е целесъобразно те да бъдат съхранявани
при подходящи температурно-влажностни условия, които осигуряват поддържането в склада
на зададена стойност на равновесното влагосъдържание на дървесината [1, 4]. За решаването
на разглеждания проблем от нас е оразмерена,
проектирана, изработена и внедрена автоматизирана инсталация, която осигурява подходящ
климат в склада за изсушени бичени материали
и готова продукция.
Цел на настоящата работа е да се даде теоретична основа за избор и автоматично поддържане
на
подходящи
температурновлажностни параметри на въздуха в склад за
кондициониране на изсушени дървени материали и на произведена от тях готова продукция, а
също да се опише и илюстрира оразмерената и
проектирана на тази основа и внедрена от колектива автоматизирана нагревателна инсталация в склада.
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1. Теоретична основа за действието на
нагревателната инсталация в автоматизиран
склад за кондициониране
Процесът на кондициониране на изсушените бичени материали и на произведената от
тях готова продукция протича в резултат на
взаимодействието на дървените материали и
обкръжаващата среда. Тази среда представлява
влажен атмосферен въздух, който се разглежда
като смес от сух въздух и водни пари.
В качеството на елемент от теоретичната
база за оптимизирано управление на процеса
на кондициониране на материалите в склада
може да се използва математичен модел на
процеса на нагряване [2] на обкръжаващия
дървесината въздух. Влагосъдържанието на
въздуха в този модел се описва от приведеното
в [3] уравнение
x = 0,622

ϕp sat
,
p − ϕp sat

(1)

3928,5 ⎞
⎛
⎟⎟ при t ≥ 00C (2)
p sat = 1,40974.1010 exp⎜⎜ −
⎝ t + 231,667 ⎠
където х е влагосъдържанието на въздуха,
kg.kg-1;
ϕ - относителната влажност на
влажния въздух, kg.kg-1;
p sat - налягането на насищане на
водните пари във въздуха при съответната температура t, Ра;

Ненчо Делийски, Славчо Соколовски, Ладислав Дзуренда

С използване на уравнение (1) и (2) е
изследвано изменението на х при атмосферно
налягане в температурния диапазон от 0 до
300С на влажен въздух с ϕ от ϕ =0,1 kg.kg-1 до
ϕ = 0,9 kg.kg-1 с интервал от ϕ =0,1 kg.kg-1.
Въз
основа
на
получените
при
пресмятанията резултати, на фиг.1 е показано
установеното изменение на х в зависимост от t
и ϕ.
За запазване на достигнатото в края на
процеса на сушене влагосъдържание на материалите, а също за изравняването му в отделните партиди при продължителното им съхраняване на склад преди последващото механично обработване е необходимо в кондициониращия склад автоматично да се поддържат климатични условия, осигуряващи една и съща или
изменяща се в незначителни допустими граници
стойност на равновесното влагосъдържание на
дървесината. Равновесното влагосъдържание
ЕМС (от англ. Equilibrium Moisture Content) се
дефинира като влагосъдържание U EMC , при
което дървесината нито приема, нито отдава
влага, т.е. тя се намира в равновесие с
околната среда.
25
Fi = 0,1

Влагосъдържание х .103, kg.kg-1
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Фиг. 1. Изменение на x в зависимост от t и ϕ

На фиг. 2. е показан фрагмент от
привежданите в специализираната литература
[1, 4, etc.] диаграми, отразяващи зависимостта

на U EMC от влияещите върху него t и ϕ на обкръжаващия дървесината въздух.
12
Равновесно влагосъдържание U ЕМС, %

р – налягането на въздуха, при което се осъществява кондиционирането на дървесината, Ра (атмосферното налягане pатм = 105 Ра);
t – температурата на въздуха, при
която се осъществява кондиционирането, 0С.
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Фиг. 2. Изменение на U EMC в зависимост от t и ϕ

Диапазоните на изменение на t от 100С до
400С и на ϕ от 10% до 60% на фиг. 2. съответстват изцяло на възможните климатични
условия в автоматизиран склад за кондициониране на изсушени дървени материали. В тях се
намира представляващият най-голям интерес
диапазон на изменение на U EMC от 6% до 8%,
който трябва да бъде поддържан с оглед създаване и изследване на условията за научно
обосновано съхраняване в склада на предназначените за производство на мебелни изделия
изсушени бичени материали и на готовата продукция, получена от тях.
На фиг. 2. се проследява общоизвестното
противоположно влияние на t и ϕ върху U EMC :
а) Увеличаването на t при дадена ϕ
предизвиква намаляване на U EMC ;
б) Увеличаването на ϕ при дадена t предизвиква повишаване на U EMC .
Цел на управлението на параметрите на
въздуха в склада (t и ϕ) е по всяко време от
денонощието да се осигури такова съчетание
на стойностите им, което в съответствие с фиг.
2 да гарантира поддържането на зададена желана стойност на равновесното влагосъдържание U EMC на съхраняваните в склада дървени
материали. Тази цел може да бъде постигната
по два начина:
а) Поддържане на предварително зададени стойности както на t, така и на ϕ,

209

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА НАГРЕВАТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ В АВТОМАТИЗИРАН СКЛАД ЗА … Част 1.

съответстващи на желаната стойност
на U EMC .
б) Поддържане на предварително зададена стойност на ϕ чрез вариране на t в
определени граници с помощта на нагревателна инсталация в склада.
При прилагането на първия начин за решаването на формулираната задача е необходимо
складът да бъде оборудван с нагревателна инсталация, а също с увлажняваща (повишаваща
ϕ) и изсушаваща въздуха (намаляваща ϕ) инсталации.
При прилагането на втория начин за решаване на задачата е достатъчно складът да бъде
оборудван само с нагревателна инсталация,
което го прави технически и икономически поизгоден.
Анализът на кривите от фиг. 1. показва, че
понижаване на текущата стойност на ϕ с цел
осигуряване на зададената стойност на U EMC на
дървесината е възможно да се осъществи чрез
повишаване на текущата температура с помощта на нагревателната инсталация в склада.

При това не е необходимо в склада непрекъснато да се поддържа една и съща температура,
а е достатъчно при възникването на необходимост от понижаване ϕ с помощта на нагревателната инсталация да се приложи само топлинен импулс с определена сила и продължителност. Този подход при решаването на задачата
осигурява значителни икономии на топлинна
енергия в сравнение със случая на непрекъснато поддържане на една и съща температура в
склада.
2. Проектиране на нагревателната инсталация в
склада за кондициониране
2.1. Оразмеряване на инсталацията
На фиг. 3 е показана схемата (в план и
разрез) на подложения в качеството на пример
за автоматизиране склад за кондициониране в
„Бук-Тетевен” АД, с. Гложене с означени на
нея въздухоотоплителни апарати и тръбопроводи за захранването им с пара и за отвеждане на
кондензната
вода
от
тях.

Фиг. 3. Схема на парозахранването на топлообменната инсталация в склада за кондициониране и на отвеждането на кондензната вода от нея

За оразмеряване на нагревателната инсталация на склада е използван подходящ за целта
софтуерен пакет, който се предлага в Интернет-сайта www.masterheaters.еu. За прилагането на този пакет е необходимо да се зададат
следните входни данни:
- дължина, широчина и височина на подлежащото на нагряване помещение,
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-

-

въз основа на което пакетът изчислява
обема на въздуха в него;
желаната температура в помещението;
външната температура (на околната
среда), при която трябва да бъде достигната
зададената
желана
темепeратура в помещението;
коефициентът на топлинна изолация k
на помещението, т.е. коефициентът на
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топлопроводност на конструкцията λ,
като в софтуерния пакет се предлагат
следните 4 опции:
а) за добра изолация с λ =0,7.W.m1
.K-1 при съвременна конструкция
на помещението, тухли двойноизолирани, малък брой двукатни
или със стъклопакет прозорци,
солиден фундамент и покрив от
добре изолиращи материали;
б) за средна изолация с λ =1,4.
.W.m-1.K-1 при стандартна конструкция на помещението, двойни
тухли, малко прозорци и стандартно изпълнен покрив;
в) за слаба изолация с λ = 2,4 W.m1
.K-1 при обикновена конструкция
на помещението, единични тухли
и обикновени прозорци и покрив;
г) за лоша или липсваща изолация с
λ = 3,5 W.m-1.K-1 при обикновена
сграда от дърво и с покрив от
ламарина.
При прилагането на софтуерния пакет в
случая са въведени следните изходни данни:
- дължина 20 m, широчина 20 m и височина 5 m, с които пакетът изчислява
нагреваем обем на склада 2000 m3,
равен на реалния обем на въздуха в
склада, получен като сума от обемите
на съставящите го паралелепипеди и
триъгълни призми в съответствие с
конфигурацията на склада от фиг.3;
- желана минимална температура в
склада 100С, при която точността на
автоматично измерване на ϕ все още е
достатъчно добра. При температури,
по-ниски от 100С кривите на изменение на влагосъдържанието на въздуха
x = f (t ) се доближават силно една към
друга (виж фиг. 1.) и точността на автоматичното измерване на ϕ се влошава;
- минимална външна температура -150С,
при достатъчно продължително въздействие на която нагревателната инсталация трябва да може да осигури достигането на минималната желана температура от 100С в склада;
- коефициент на топлопроводност λ =
2,4 W.m-1.K-1 поради многото външни
стени на склада, липсата на изолация на
бетоновия му покрив и поради твърде

голямата неизолирана площ (над 20m2)
на металната ролетна врата на склада.
С използването на софтуерния пакет е получено, че за нагряване на въздуха в склада е
необходима топлинна мощност, не по-малка от
139,5kW (фиг. 4.).

Фиг. 4. Оразмеряване на нагревателната инсталация на склада с помощта на софтуерен пакет в
www.masterheaters.еu

2.2. Избор на отоплителни тела за инсталацията
Фирма „Бук-Тетевен” АД, която е избрана
за пример при оразмеряването и проектирането
на инсталацията, разполага с котел с мощност
1100 kW за производство на технологична пара
с работно налягане 0,3 MPa. Основното му
предназначение е да захранва с пара сушилни
камери, пропарваща камера и проваряващ
басейн във фабриката. Котелът е разположен в
близост до склада за кондициониране и може
да бъде използван за захранване и на отоплителната му инсталация с пара.
На пазара у нас се предлагат работещи с
пара отоплителни тела на множество чуждестранни фирми. Водещ специализиран производител на такива тела у нас е „Климатех” АД,
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гр. Димитровград. Тази фирма е с 40-годишен
опит в производството на технически средства
за климатизиция и вентилация и има изграденa
система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2000.
Произвежданите
в
«Климатех»
АД
нагревателни
тела
имат
съпоставими
технически
характеристики
с
тези
на
аналогичните вносни отоплителни тела, при
почти двойно по-ниска цена. Това предопределя
направения от нас избор за вграждането им в
оразмеряваната и проектирана нагревателната
инсталация.
На табл. 1. е дадена техническата характеристика на въдухоотоплителните апарати тип
ВА.
Табл. 1. Техническа характеристика на въздухоотоплителните апарати тип ВА

С използване на данните от 3-я ред на
табл.1 е установено, че изчислената по-горе
минимално необходима за склада топлинна
мощност от 139,5 kW може да бъде осигурена
с помощта на 10 броя въздухоотоплителни
апарати тип ВА-1,5 или с 6 броя апарати тип
ВА-2,5, или с 4 броя апарати тип ВА-3,3 или
пък с 3 броя апарати тип ВА-5. Всички тези
варианти осигуряват практически един и същ
общ дебит на въздуха, равен на около 1500
m3.h-1.
На фиг. 5. е показан общият вид от
задната (с електродвигателя) и от лицевата (с
жалузите) им страна на работещите с пара или
гореща
вода
нагревателни
тела
(въздухоотоплителни
апарати
тип
ВА),
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произвеждани
Димитровград.

в

«Климатех»

АД,

гр.

Фиг. 5. Общ вид на работещи с пара въздухоотоплтелните апарати тип ВА

В ценово отношение най-благоприятен се
оказва вариантът с 6 броя апарати тип ВА-2,5.
Този вариант удовлетворява също така изцяло
изискването въздухоотоплителните апарати да
бъдат разположени до стените и наличната
бетонова колона на височина от пода на
склада, не по-малка от 4,0 m, а тръбопроводите им - на височина, не по-малка от 5 m, с
оглед безпрепятственото манипулиране на
моторизираните повдигачи с пакети от
изсушени бичени материали или готова
продукция върху тях.
На фиг. 3. е показано разполагането на 6те апарата тип ВА-2,5 в склада, а също
ориентацията на въздушните им потоци,
осигуряваща възможно най-добра динамика и
равномерност на нагряването на въздуха и
материалите
в
склада
съобразно
с
разположението на прозорците и вратата на
склада.
Заключение
Описаната в настоящата работа нагревателна инсталация е внедрена в практиката и се
намира в непрекъсната продължителна експлоатация.
Фабриката, в която инсталацията е
внедрена, разполага винаги с качествено
изсушени и непрекъснато поддържани в
необходимата
кондиция
за
влагане
в
производството бичени материали.
Настоящата работа е реализирана при разработването на проектите No 105 / 2008 и KEGA-SR
č.1/6164/08, които се подпомагат финансово от
НИС при ЛТУ и грантовата агенция KEGA SR.
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ENERGY EFFECTIVE HEATING INSTALLATION IN AUTOMATED STORAGE HAUSE
FOR CONDITIONING OF DRIED SOWN MATERIALS
PART 1. DIMENSIONING AND CHOICE OF THE HEATING BODIES
IN THE INSTALLATION
Nencho Deliiski1, Slavcho Sokolovski1, Ladislav Dzurenda2
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Technical University in Zvolen, Slovakia
Abstract
In the present work dimensioning, designing and realization by the authors of energy effective heating installation in an automated storage house for conditioning of dried sown materials and final production are presented.
In part 1 of the study is presented the theory on which the functioning of the installation is based. Dimensioning
and scientifically grounded choice of heating bodies for elaborated installation implemented in practice is realized.
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА НАГРЕВАТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ В АВТОМАТИЗИРАН СКЛАД
ЗА КОНДИЦИОНИРАНЕ НА ИЗСУШЕНИ БИЧЕНИ МАТЕРИАЛИ
ЧАСТ 2. ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДИТЕ В ИНСТАЛАЦИЯТА
Ненчо Делийски1, Славчо Соколовски1, Ладислав Дзуренда2
1
Лесотехнически университет, София
2
Технически университет, Зволен, Словакия
Резюме
В настоящата работа се описва оразмеряването, проектирането и реализирането от авторите на енергоефективна нагревателна инсталация в автоматизиран склад за кондициониране на изсушени бичени материали
и готова продукция. В първата част от работата са извършени оразмеряването на инсталацията и изборът на
нагревателни тела в нея. Във втората част от работата се дава научно обосновано оразмеряване на тръбопроводите за пара и кондензна вода в инсталацията и се описва присъединяването им към нагревателните тела в
нея. Привежда се снимкова илюстрация на разработена от авторите и внедрена в практиката инсталация. Анализират се получените значими експлоатационни и икономически резултати от прилагането в практиката на
предложената енергоефективна нагревателна инсталация на автоматизирания склад.
Ключови думи: склад за кондициониране, нагревателна инсталация, тръбопроводи, енергийна ефективност
Key words: storage house for conditioning, heating installation, pipelines, energy effectiveness

Увод
В първата част на настоящата работа [1] е
описано оразмеряването на нагревателна инсталация на склад за кондициониране на изсушени бичени дървени материали и е извършен
научно обоснован избор на нагревателните тела в нея.
Тъй като топлоносителят за избраните в
[1] нагревателни тела е наситена водна пара,
то включването им в инсталацията се осъществява с помощта на тръбопроводи за подвеждане
на парата и за отвеждане от тях на кондензната
вода.
На излагането и прилагането на методиката за оразмеряване на тръбопроводите в инсталацията и на присъединяването им към нагревателните тела в нея е посветена втората част
на работата.
1. Оразмеряване на тръбопроводите на нагревателната инсталация
1.1. Оразмеряване на паропровода към
въздухоотоплителните апарати в инсталацията
На фиг. 1. е показана схема на избраните
в [2] и използвани в нагревателната инсталация
въздухоотоплителни апарати тип ВА-2,5. От
фигурата се вижда, че присъединителният отвор за въвеждане на парата към входа на въздухоотоплителните апарати тип ВА-2,5 е равен
на 1” (Ду = 25 mm).
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По известното уравнение за определяне на
лицето на кръг се получава, че площта на напречното сечение на входа за пара на апарата е
равно на 491 mm2.

Фиг. 1. Монтажни, присъединителни и габаритни
размери на апаратите тип ВА-2,5

Тъй като и 6-те апарата работят едновременно в нагревателната инсталация на склада,
то общият захранващ ги паропровод трябва да
има напречно сечение, не по-малко от 6 х 491
= 2946 mm2 , при условие че апаратите се
захранват с пара, имаща температура 1200С
(виж първия ред на табл. 1. в [1]).
Както се вижда от фиг. 3. в [1], захранващият нагревателната инсталация на склада за
кондициониране котел произвежда наситена

Ненчо Делийски, Славчо Соколовски, Ладислав Дзуренда

пара с налягане 0,3 MPa, при което температурата й е равна на 133,50С [3]. От топлотехниката е известно, че топлоотдаването на нагревателните тела е пропорционално на температурата на нагряващия ги флуид. Това дава
основание площта на захранващия 6-те апарата
паропровод да бъде намалена с отношението
на температурите 133,5/120=1,1125,т.е. потребната изчислителна площ на напречното сечение се редуцира на 2946/1,1125=2648
mm2.
Освен това тази площ може да бъде редуцирана и с отношението на мощностите: общата за 6-те апарата 150 kW съгласно табл. 1. в
[1] към изчислената на фиг. 4. в [1] минимално
необходима от 139,5 kW, т.е. с коефициент,
равен на 150/139,5=1,075. Тогава окончателно за минимално потребната площ на сечението на общия захранващ паропровод се получава: 2648/1,075=2463 mm2.
Най-близка до тази площ имат 2,5цоловите тръби с вътрешен диаметър Дy = 62
mm и площ на напречното сечение 3017 mm2.
Отношението на площта 3017 mm2 към минимално потребната площ от 2463 mm2 дава коефициент на запас, равен на 1,22. Този коефициент осигурява надеждно пароснабдяване на
топловъздушните апарати в склада дори при
значителни колебания на налягането на парата
на работещ с дървесни отпадъци котел спрямо
номиналната му стойност от 0,3 МРа, а също
достигане на минимално изискуемата температура в склада от 100С дори при външни температури, по-ниски от заложената при изчисленията на фиг. 4. в [1] температура от -150С.
На фиг. 3. в [1] след буквата «п.» са означени както диаметърът от 2,5” на общия захранващ паропровод, така и постепенно намаляващите до 1” диаметри на паропровода по хода
на приближаването към най-отдалечения въздухоотоплителен апарат в нагревателната инсталация на склада.
1.2. Оразмеряване на тръбопровода, отвеждащ кондензната вода от апаратите
От фиг. 1. се вижда, че присъединителният
отвор за отвеждане на кондензната вода от изхода на въздухоотоплителните апарати тип ВА2,5 е равен на ¾” (Ду = 20 mm).
По уравнението за определяне на лицето
на кръг се получава, че площта на сечението
на изхода на кондензата от апарата е равно на
314 mm2.

Тъй като и 6-те апарата работят едновременно в нагревателната инсталация на склада,
то общият отвеждащ кондензната вода тръбопровод трябва да има напречно сечение, не помалко от 6 х 314 = 1884 mm2. Най-близка до
тази площ имат 2-цоловите тръби с вътрешен
диаметър Дy = 50 mm и площ на напречното
сечение 1963 mm2.
На фиг. 3 в [1] след буквата «к.» са означени както диаметърът от 2” на общия тръбопровод, отвеждащ кондензната вода от 6-те апарата към разположения до котела резервоар за
омекотена вода, така и постепенно намаляващите до 3/4” диаметри на тръбопровода по хода на приближаването към най-отдалечения
въздухоотоплителен апарат в нагревателната
инсталация на склада.
На фиг. 3. са показани също местата и
начинът на закрепване на парозахранващите и
отвеждащите кондензната вода тръби към стената на склада (с помощта на конзолите от
фиг. 2.) и към бетоновия му таван (с помощта
на стоманени шпилки Ф12х1000).

Фиг. 2. Конзола за разполагане на тръбопроводите,
свързващи апаратите ВА-2,5 в инсталацията

Всички тръбопроводи в склада се минизират и боядисват в температуроустойчива блажна боя, а частта им от склада до котелното помещение се изолира с произвежданата в страната високотемпературна тръбна изолация тип
„Изогоматерм”, като всяка изолирана тръба се
увива с устойчива срещу валежи алуминиева
армирана лепенка.
2. Присъединяване на въздухоотоплителните
апарати към тръбопроводите в инсталацията
Всеки въздухоотоплителен апарат се монтира към стената или наличната бетонова колона в склада (виж фиг. 3. в [1]) с помощта на
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показаните по-долу на фиг. 3. конзоли, изработени от стоманен профил L50 x 50 x 5 mm.
На фиг. 4. е показана схемата за присъединяване на всеки от 6-те въздухоотоплителни

апарати тип ВА-2,5 към захранващия го паропровод 19 и към тръбопровода за отвеждане на
кондензната вода 21 от него.

Фиг. 3. Конзола за монтаж на въздухо-отоплителните апарати тип ВА-2,5

Фиг. 4. Схема за присъединяване на въздухоотоплителен апарат тип ВА-2,5 към захранващия
го паропровод и към тръбопровода за отвеждане на кондензанта вода от него
Означения: 1 – апарат тип ВА-2,5; 2 – щуцер стоманен едностранен ½”; 3 – филтър месингов ¾”; 4 – нипел поцинкован ¾”;
5 – кондензно гърне ¾” тип Armstrong 1800 (САЩ); 6 – щуцер стоманен двустранен ¾”; 7 – кран сферичен за горещ вода
½”; 8 – нипел-редуктор поцинкован ¾” – ½”; 9 – тройник поцинкован ¾”; 10 – щуцер стоманен едностранен ¾”; 11 – тръба
стоманена ¾”; 12 – коляно поцинковано 1”; 13 – нипел поцинкован 1”; 14 – холендър поцинкован 1”; 15 – кран сферичен
за пара 1”; 16 – коляно стоманено 1”; 17 – тръба стоманена 1”; 18 – щуцер стоманен едностранен 1”; 19 – тръба стоманена (за парата) 2½” (респ.2”, 1½” или 1” съгласно фиг.3 в [1]); 20 – коляно стоманено ¾”; 21 - тръба стоманена (за кондензната вода) 2” (респ.1½”, 1 ¼” или ¾” съгласно фиг.3 в [1]);22 – кран сферичен за гореща вода ¾”; 23 – холендър поцинкован ¾”.
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На фиг. 5. е показано присъединяването
на 2 от 6-те въздухоотоплителни апарати в инсталацията към захранващия ги паропровод и
към тръбопровода за отвеждане на кондензната
вода от тях.

Фиг. 5. Общ вид на 2 броя монтирани и свързани с
тръбопроводите апарати тип ВА-2,5

Показаните на фиг. 3 конзоли се закрепват
към стената на склада или бетоновата колона в
него чрез анкерни болтове M12 x 100 mm.
Kъм 4-те монтажни отвори в долния край на
топловъздушните апарати (фиг. 1.) се монтират
с болтове М8 х 40 mm по две стоманени шини
с размери 50 х 5 х 500 mm, които след нивелиране се заваряват към конзолите.
Цялата арматура на топловъздушните апарати от фиг. 4. и фиг. 5. се монтира на резба с
помощта на уплътняваща тефлонова лента.
С двата холендъра (поз. 14 и поз. 23 на
фиг. 4.) след спирателните кранове до тръбопроводите се осигуряват необходимите условия
за лесен монтаж и евентуално демонтаж на
апаратите при нужда.
За отвеждане на кондензната вода от въздухоотоплителните апарати се използват термостатични кондензни гърнета, които работят
изключително надеждно (с 5-годишна гаранция)
при значително вариране на налягането на захранващата апаратите пара, дори до изравняването му с атмосферното.
3. Резултати от внедряването на инсталацията
Внедряването на описаната нагревателна
инсталация в склад за кондициониране на из-

сушени бичени дървени материали и на произведена от тях готова продукция потвърди изцяло обосноваността на използваната методика за
оразмеряването и проектирането й. Тази методика може да бъде използвана при аналогични
случаи за решаване на задачи, свързани с кондиционирането и на други капилярно-порести
материали.
Продължителната експлоатация на инсталацията в автоматичен режим доказа нейната
висока енергийна ефективност, надеждно функциониране й пригодност за осигуряване на
температурно-влажностни параметри на въздуха, напълно съответстващи на изискуемото от
потребителя равновесно влагосъдържание на
дървесината [2].
Получените резултати спомагат за устойчивото икономическо развитие на фабрикатавнедрител, която благодарение на автоматизираната инсталация е в състояние винаги да изпълни разнообразни поръчки с качествено изсушени и поддържани в необходимата кондиция
бичени дървени материали.
Настоящата работа е реализирана при разработването на проектите No 105 / 2008 и KEGA-SR
č.1/6164/08, които се подпомагат финансово от
НИС при ЛТУ и грантовата агенция KEGA SR.
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ENERGY EFFECTIVE HEATING INSTALLATION IN AUTOMATED STORAGE HAUSE
FOR CONDITIONING OF DRIED SOWN MATERIALS
PART 2. DIMENSIONING OF THE PIPELINES IN THE INSTALLATION
Nencho Deliiski1, Slavcho Sokolovski1, Ladislav Dzurenda2
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Technical University in Zvolen, Slovakia
Abstract
In the present work dimensioning, designing and realization by the authors of energy effective heating installation in an automated storage house for conditioning of dry sawn materials and final products are presented. In
the first part of the research work dimensioning of the installation and the choice of heating bodies in it are performed. In the second part of the study scientifically grounded dimensioning of the pipelines for steam and condensed water in the installation is given and their junction to heating bodies in the installation is described. Pictures of the installation realized by the authors and implemented in practice are provided. The important exploitation and economic results of the practical application of the presented energy effective heating installation of the
automated storehouse are analyzed.
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Резюме
В тази работа са изследвани възможностите на различни дървесни видове за достигане на минимално отношение R/h при огъване с шина с челни ограничители. Използваните дървесни видове са бук, зимен дъб,
орех, ясен, череша, акация, смърч. Пробните тела са с размери 250/30/25 мм, третирани в пропарващата
камера при tпк =95°C, W=30±2%. За оценка на получените резултати са използвани максимално достигнатото при огъване отношение (h/R)раз. и граничното напрежение на разрушаване.
Ключови думи: огъване на масивна дървесина, пластифициране, отношение h/R (дебелина към вътрешен
радиус), дървесни видове
Key words: softening and bending of wood, relation h/R (thickness to inner radius), wood species

Увод
Както е известно, за безпроблемното огъване от голямо значение е изборът на подходящ дървесен вид, от който ще се изработят
заготовките. Според мнението на повечето
специалисти и изследователи в областта на
пластифицирането и огъването, сравнително
най-лесно се огъват заготовки, добити от
твърди широколистни дървесни видове. Найнеблагоприятно протича огъването при използване на дървесина от иглолистни видове,
например бял (Pinus silvestris) или черен бор
(Pinus nigra), смърч (Picea excelsa), ела (Abies
alba), бяла или черна мура (Pinus peuce, Pinus
leusodermis), кедър (Cedrus libani) и лиственица (Larix europaea). Според F. Kollmann и много други автори [5,8], това се дължи преди
всичко на големите разлики между ранната и
късната дървесина при тези дървесни видове.
Почти толкова неблагоприятно е и огъването
на някои меки широколистни видове, каквито
са тополата (Populus alba) и трепетликата
(Populus tremula). Повечето от тропическите
дървесни видове също не са подходящи за
огъване.
Точна класификация на най-подходящите
дървесни видове е трудно да се направи поради многобройните фактори, от които зависят
качеството и свойствата на дървесината. По
тази причина повечето от авторите не са
единни при направата на подобна подредба.
Оценяването на възможностите на дървесните
видове за огъвене се прави най-често според
минимално достигнатото отношение между
радиусът на кривина откъм вътрешната стра-

на (R) и размерът на напречното сечение,
перпендикулярен на равнината на огъване (h).
При авторите от Северна Америка найчесто е срещана следната подредба на подходящи дървесни видове за огъване: бял дъб
(Quercus spp. Deciduas), червен дъб (Quercus
velutina), бряст (Ulmus glabra), хикория (Carya
sp.), ясен (Fraxinus excelsior), бук (Fagus
sylvatica), бреза (Betula alba), клен (Acer
campestre), орех (Juglans nigra), каучуково
дърво (Hevea brasiliensis) и махагон (Khaya
anthotheca) [7]. За разлика от американските
им колеги, повечето от европейските изследователи се позовават на приблизително следната подредба: ясен (Fraxinus Americana,
Fraxinus excelsior), бук (Fagus sylvatica, Fagus
spp.), явор (Acer pseudoplatanus) и клен (Acer
saccharinum) дъб (Quercus velutina, Quercus
petraea), бряст (Ulmus glabra), габър (Carpinus
betulus), акация (Robinia pseudoacacia), черница (Morus), бреза (Betula alba), елша (Alnus
incana), орех (Juglans nigra), дива череша
(Prunus serotina), дрян (Cornus mas), круша
(Pyrus communis) и ябълка (Malus domestica).
Според американските учени кръговопорестата дървесина дава по-добри резултати
при огъване от пръснато-порестата [6], докато сред повечето европейските изследователи
съществува противоположното мнение, основаващо се на по-хомогенния й строеж.
На пръв поглед причините за това разногласие на мненията между специалистите е
логично да се търсят в различните постановки
и режими на пластифициране и огъване. Други обясняват противоречията с различните
свойства и условия на растеж на едни и същи
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дървесни видове. Това обаче противоречи на
мнението на [8], според който „фактори, като
възрастта, ширината на годишните пръстени,
характеристиките на почвата имат влияние
при огъването, но те са от второстепенно
значение”.
Резултатите от изследванията на Wengert
G [9] подкрепят това твърдение. Те са направени с пробни тела от бял дъб (Quercus spp.
Deciduas), добити от 20 различни дървета и
показват че, плътността и широчината на годишните пръстени не оказват влияние върху
дефектното огъване.
Влиянието на голям брой фактори и липсата на общоприета класификация на найподходящите за огъване дървесни видове
предполага експерименталното им установяване при конкретен случай на огъване. В настоящото изследване е направен опит за комплексна оценка на възможностите и качеството
на огъване на дървесните видове, най-често
използвани от българските производители.
Експериментални методи
За сравняване възможностите за огъване
на избрани дървесни видове е изпълнен еднофакторен експеримент. За целта е използвана
дървесина от следните дървесни видове: бук
(Fagus sylvatica), орех (Juglans nigra), ясен
(Fraxinus excelsior), череша (Prunus serotina),
акация (Robinia pseudoacacia) и дъб (Quercus
velutina). Опитните огъвания са извършени
върху хидротермично пластифицирани пробни
тела при ползване на шина с челни ограничители. Използвани са пробни тела с размери
250/30/25 mm, предварително подлагани на
пластифициране по избран режим за достигане на висока пластичност, чиито основни параметри са следните: начално съдържание на
вода – W=20±2, %; температура на пластифициране в лабораторна пропарочна камера - tпк =100°C ; продължителност на третиране - 30 min. За целта пробните тела са
държани затворени в камерата над вода, загрята до съответната температура. Огъването
е изпълнявано на универсална изпитателна
машина модел FP 10/1 при скорост на натоварване 70 mm/min.
Изпитвани са по 4 комплекта пробни тела
за всеки дървесен вид. За оценка на получените резултати са използвани максимално
достигнатото преди разрушаване отношение
на дебелината на заготовката h към вътрешният радиус R и граничното напрежение на
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разрушаване

σ огр .

За определяне на отноше-

нието (h/R)раз. е използвана методика, разработена в предишно изследване [1].
За оценка на качествата на получените
криволинейни детайли е използван комплексен показател „външен вид” - Вв. Той е получен при бални оценки от 0 до 5 на следните
показатели:
- Степен на напречно спресуване

ε нс =

hн − hк
.100 , %
hк

(1)

където hн - дебелина на заготовката преди
началото на огъването, mm
hк - дебелина на заготовката след
края на огъването, mm
Балните оценки за степента на напречно
спресуване е прието да са както следва:
ε нс = 0÷4 % → 0,

ε нс
ε нс
ε нс
ε нс
ε нс

≥ 20.1 % → 5 (брак).

-

Степен на странично деформиране

= 4.1÷8 % → 1,
= 8.1÷12 % → 2,
= 12.1÷16 % → 3,
= 16.1÷20 % → 4,

Δb , mm. Балните оценки са определяни по
следните критерии:
Δb = 0÷0.5mm → 0,
Δb = 0.6÷1.1mm → 1,
Δb = 1.2÷2.5mm → 2,
Δb = 2.6÷3.5mm → 3,
Δb = 3.6÷4.5mm → 4,
Δb ≥ 4.6mm → 5
- Брой на микропукнатините в активната
зона на огъване J, бр. Бални оценки:
без микропукнатини → 0,
j = 1÷2 бр → 1,
j = 3÷4 бр → 2,
j = 5÷8 бр → 3,
j = 9÷12 бр → 4,
j > 12 бр → 5.
При наличие на пукнатина с по-голяма
широчина от 0.6 mm се дава оценка 5 т.е.
брак.

СРАВНИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОГЪВАНЕ НА МЕБЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ...

- Дължина на микропукнатините
Бални оценки:
без микропукнатини → 0,
l ≤ 4mm → 1,
l = 5÷8 mm → 2,
l = 9÷12 mm → 3,
l = 13÷16 mm → 4,
l > 16 mm → 5.

l , mm.

ните резултати потвърждават мнението на
повечето автори, че най-високи стойности за
отношението h/R се постига с дървесните
видове ясен и бук (h/R=0.6). Въпреки това
всички изпитани дървесни видове имат изключително близки стойности на отношението h/R
и съответно имат приблизително еднакви възможности при огъване.
Табл. 1. Достигнати гранични напрежения на раз-

- Дълбочина на набръчкванията по кантовете s, mm. Бални оценки:
без набръчквания → 0,
s = 0.1÷0.5 mm → 1,
s = 0.6÷1mm → 2,
s = 1.1÷1.5 mm → 3,
s = 1.6÷2 mm → 4,
s ≥ 2mm → 5.
При отчетена бална оценка 5 се смята, че
е настъпило гранично разрушаване.
Комплексната бална оценка Вв се пресмята по следната формула:
5

∑ Вв
Вв =
n + ∑ ( Вв − 1)
2
i

1

1

(2)

i

където n1 - брой на показателите чиито
оценки са по-малки или равни на
1;
Ввi - бални оценки на показателите
Резултати и дискусия
Средноаритметичните стойности за (h/R)раз
и σ огр от проведения еднофакторен експеримент са представени в таблица 1. Данните за
граничните напрежения на разрушаване σ огр
са с голямо разсейване около средноаритметичните си стойности. По тази причина те
могат да се ползват единствено ориентировъчно за достигнатата пластичност на дървесината. Отношенията h/R за всички изпитани
дървесни видове са близки до максимално
достигнатите по литературни данни. Получе-

рушаване

σ огр

и отношения h/R при огъване на

мебелни елементи от различни дървесни видове
Гранично
Дървесен
Отношение
напрежение
вид
(h/R)раз

σ огр , N/mm2
дъб
череша
акация
орех
ясен
бук

0,58
0,59
0,55
0,59
0,60
0,60

30,88
36,40
40,24
29,28
35,76
30,56

За да се направи по-прецизно диференциране и преценка на резултатите от огъването на избраните дървесни видове е въведен
показател за комплексна оценка на качеството на огъването Вв. Методиката за неговото
изчисляване е описана по-горе. Стойностите
на Вв за дървесните видове и балните оценки
на всички показатели, използвани при тяхното
изчисляване са представени в таблица 2. Въз
основа на комплексната оценка Вв найбездефекно протича огъването на черешата и
ореха. Значително по-проблематично от гледна точка на поява на дефекти е огъване на
заготовки от акация и дъб. Основната причина
за това е по-голямата предразположеност на
кръговопорестите дървесни видове към появата на дефекти спрямо пръснатопорестата
дървесина. Тези резултати подкрепят твърдението, че пръснатопорестата дървесина е поподходяща за огъване от кръговопорестата
вследствие на значително по-хомогенната си
структура.

Табл. 2. Комплексен показател Вв и бални оценки на показателите използвани при изчисляване му
Степен на
Степен на
Брой на
Дъжина на
Дълбочина на
Комплексен
напречно
странично
микромикронабръчквапоказател
нията по кан„Външен Вид”
Дървесен вид спресуване деформиране пукнатините пукнатините
j, бр.
товете
Вв
Δb , mm
l , mm
ε нс , %
s, mm
дъб
4
3
3
2
4
4.90
череша
2
1
2
1
2
2.80
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акация
орех
ясен
бук

3
2
2
3

3
2
1
2

4
3
3
3

Заключение
Анализът на получените резултати дава
основание да се направят следните изводи и
заключения:
- От гледна точка на постигане на максимално отношение h/R при огъване
на подходящи за целта дървесни видове е без особенно значение дали дървесината им е кръговопореста или
пръснатопореста.
- При въвеждане на качествен показател
за отчитане на „външния вид” на огънатите заготовки по-добри резултати
се получават при използване на дървесина от пръснатопорести дървесни видове.
- Получените резултати подкрепят твърдението, че пръснатопорестата дървесина е по-подходяща за огъване от
кръговопорестата вследствие на значително по-хомогенната си структура.
- От направеното изследване дървесините на черешата, ясена и ореха са
най-подходящи за огъване. Докато за
ясена това твърдение потвърждава
общоприетото мнение, то за черешата
и ореха това е донякъде изненадващо.
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COMPARATIVE STUDIES ON THE POSSIBILITIES FOR BENDING OF FURNITURE
PARTS MADE BY DIFFERENT WOOD SPECIES
Dimitar Angelski
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
In this study are examined the possibilities of different wood species for achieving of minimum R/h ratio upon
bending them with metal strap and end stops. The tested wood species are: beech, oak, walnut, ash, cherry and
acacia. Test parts have been used with dimensions 250/30/25 mm, treated in a steaming chamber at t=95°C,
W=30±2%. The tests are of bending with metal strap and end stops. For evaluation of the test results are used
the minimum ratio of (h/R) achieved upon bending and the border tension of breaking.
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ВЛИЯНИЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПРОПАРВАНЕ ПРИ ИЗРАБОТВАНЕ
НА ОГЪНАТИ МЕБЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ МАСИВНА ДЪРВЕСИНА
Димитър Ангелски
Лесотехнически университет, София
Резюме
При пропарване високите температури и продължителното им въздействие влияят съществено върху
свойствата на масивната дървесина. В даден момент се достига максимална пластичност, след което при продължаване на третирането значително намаляват пластичните свойства на дървесината. За проверка на това
твърдение и определяне влиянието на продължителността на пропарването при огъване на мебелни елементи
от масивна дървесина е проведен еднофакторен експеримент. Използвани са пробни тела с размери
250/30/25 мм, третирани в камера при tпк =95°C, W=30±2%. Изпитванията са на огъване с шина с челни
ограничители. Продължителността на третиране са както следва: τпр=5, 10, 20, 50, 80, 120, 180, 240 минути. За оценка на получените резултати са използвани максимално достигнатото при огъване отношение (h/R)раз.
и граничното напрежение на разрушаване.
Ключови думи: продължителност на пропарване, пластифициране и огъване на дървесина, отношение h/R
(дебелина към вътрешен радиус)
Key words: steaming period influence, softening and bending of wood, relation h/R (thickness to inner radius)

Увод
При производството на огънати детайли от
масивна дървесина основен метод за пластифицирането на заготовките е пропарването.
Както е известно, факторите с най-силно влияние върху пластичността са температурата
(70÷100°С) и водосъдържанието (15÷30%).
Според редица автори [3, 4] температурата
има най-значително пластифициращо въздействие вследствие на комплексното й влияние
върху физичните, механичните и химическите
свойства на дървесината. За оптимален пластифициращ ефект е необходимо равномерно
разпределение на температурата по напречното
сечение на детайлите в крайната фаза на третирането. Продължителността на температурното въздействие трябва да е достатъчна, за да
осигури това условие. От друга страна, прекалено продължителното въздействие на високите
температури може да доведе до неблагоприятни промени на физико-механичните свойствата
на дървесната. Това означава, че от съществено значение при производството на огънати
детайли е определянето както на минималната,
така и на максималната продължителност на
пластифициране.
Продължителността на пластифициране зависи преди всичко от дебелината на заготовките, първоначалното съдържание на вода, дървесния вид и от начина на подреждането им в
автоклава (с или без междинни летви). Редица
автори [5, 7] препоръчват продължителността
на пропарване да се пресмята в зависимост от

дебелината на заготовките h по следния метод:
1,2 min/mm за водосъдържание над 18% и 2,4
min/mm за по-суха дървесина.
В специализираните предприятия за производство на огънати детайли работният обем на
пропарващи камери е достатъчен, за да се
пластифицират едновременно голям брой заготовки. Често за да са пропарят наведнъж поголям брой заготовки, те се поставят плътно
една до друга без междинни летви. По-този
начин се постига по-висока производителност,
но се забавя и влошава като цяло процеса на
пластифициране.
След изтичане на минимално необходимото
време за пропарване от камерите последователно се изкарват заготовки за последващото
им огъване на виялни машини. Операциите по
огъването на масивна дървесина се характеризират с ниска производителност и тежък физически труд. По тези причини в много производства е необходимо значително време, за огъването на всички заготовки заредени в камерите.
Това на практика означава, че голяма част от
заготовките са огънати след многократно попродължително пропарване от необходимото.
Според някои от производителите това не оказва съществено влияние на последващото огъване. Други са на мнение, че при пропарване
се достига в даден момент максимална пластичност, след която при продължаване на третирането следва съществено намаляване на
пластичните свойства на дървесината. Това
твърдение е напълно логично, като се има
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предвид влиянието на високите температури и
продължително им поддържане върху свойствата на дървесината. За потвърждение на това
твърдение и определяне влиянието на продължителността на пропарването върху възможностите за достигане на максимално отношение R/h е проведено самостоятелно изследване.
Експериментални методи
За проверка влиянието на продължителността на пропарването при огъване на масивна дървесина е изпълнен еднофакторен експеримент. Опитните огъвания са извършени върху хидротермично пластифицирани пробни
тела от букова дървесина при ползване на шина с челни ограничители. Използвани се пробни
тела с размери 250/30/25 mm и съдържание
на вода. Пробните тела са държани във вертикална пропарваща камера над вода при температура и свободни пространства помежду им.
Изпитвани са при различна продължителност на
престоя в камерата, измерван от достигане на
tпк. Продължителностите на третиране са както
следва: τпр=5,10,20,50,80,120,180,240 min.
Изпитвани са по 4 комплекта пробни тела за
всяка продължителност на третирането. Огъванията са осъществявани на универсална изпитателна машина модел FP 10/1 при скорост на
натоварване 70 mm/min. За оценка на получените резултати са използвани максимално достигнатото преди разрушаване отношението на
дебелината на заготовката h към вътрешния
радиус R и граничното напрежение на разрушаване

σ огр . За определяне отношението (h/R)раз. е

използвана методика, разработена в предишно
изследване [1].
Резултати и дискусия
Първоначалните опити показаха, че буковата дървесина при водосъдържание W=20±2%
и температура (18÷22°С) се огъва с шина и
челни ограничители до отношение (h/R)раз ≈
0,15. Пластичността в този случай се дължи
преди всичко на водата, намираща се в структурата на дървесината. От практическа гледна
точка това означава, че до това отношение е
възможно да не се използва пластифициращото
въздействие на високата температура върху
дървесината (90÷100°С).
Средноаритметичните стойности за (h/R)раз
и σ огр от проведения еднофакторен експеримент са представени в таблица 1.
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Табл. 1. Резултати от еднофакторен експеримент за
определяне влиянието на продължителността на
пропарване (τ) при огъване на масивна дървесина
Гранично напреПродължителОтношеност на пропарване τ, min

ние
(h/R)раз

5
10
20
50
80
120
180
240

0,53
0,55
0,56
0,65
0,65
0,63
0,49
0,37

жение

σ огр ,

N/mm2
40,96
38,19
39,68
38,51
40,00
29,55
27,09
26,88

Данните за граничните напрежения σ огр са с
голямо разсейване около средноаритметичните
си стойности. По тази причина те могат да се
ползват единствено ориентировъчно за достигнатата пластичност на дървесината. От проверените регресионни уравнения за параметрите
h/R и τ с най-висока степен на корелация
( r 2 = 0, 944 ) e уравнение от втора степен със
стандартна грешка на оценката S y = 0, 027 :

h
= 0, 53 + 0, 002 τ - 0,0000132 τ 2
R

(1)

Зависимостта е изследвана в диапазона 5 ≤
τ ≤ 240 min и е представена графично на фиг.
1.
Както се вижда от графиката, пластичността на заготовките първоначално много бързо се
повишава. Пет минутно пластифициране при
температура 100°С е достатъчно, за да се достигне над 2,5 пъти по-голямо отношение (h/R)раз
в сравнение с непропарената дървесина. Пластичността на дървесината продължава да нараства в диапазона 5÷20 минути, но със значително по-слаби темпове. В диапазона 20÷50
минути дървесината достига максималната си
пластичност. При използване на споменатия погоре метод за определяне продължителността
на пропарване (1,2 min/mm), максималната
пластичност в този случай е достигната на 30та минута. В диапазона 50÷120 минути пластичността и съответно отношение (h/R)раз се
запазват относително постоянни. При пробните
тела, пропарени за 80 минути се забелязва
слабо потъмняване на дървесината. Промяната

ВЛИЯНИЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПРОПАРВАНЕ ПРИ ИЗРАБОТВАНЕ НА ОГЪНАТИ МЕБЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ...

h
= 0, 53 + 0, 002 τ - 0,0000132 τ 2
R

r 2 = 0, 944 Важи за: 5 ≤ τ ≤ 240 min

Фиг. 1. Зависимост на максимално достигнатото отношение (h/R)раз от продължителността на пропарване

на цвета на дървесината е значителна при заготовките, престояли в камерата 120 минути.
Пропарването на пробните тела в диапазона
120÷240 минути е свързано с постоянно и значително намаляване на пластичните свойства
на дървесината. За сравнение пластичността на
пропарените в продължение на 180 минути
заготовки е по-ниска от тези, пропарени само
за 5 минути.

-

-

Заключение
Анализът на получените резултати дава основание да се направят следните изводи:
- Извършените опити потвърдиха широко
разпространеното твърдение, че времето, необходимо за достигане на максимална пластичност при пропарване на
масивна дървесина с водосъдържание
над 18% може да се пресметне по
следния начин: за всеки милиметър от
дебелината h на заготовките са необходими 1,2 минути пропарване, т.е. 1,2
min/mm.
- При пропарване достигнатата максимална пластичност на масивна дървесина се запазва за дълъг период от
време. Запазването на тази пластичност
е за време, четворно по-голям от времето, необходимо за достигане на максималната пластичност. След това съществено намаляват пластичните свойства на дървесината.

1.

2.

При продължително третиране цветът
на дървесината започва да се променя
към 80-та минута от началото на пропарването. След 120-та минута потъмняването на дървесината е значително и
дървесината е загубила голяма част от
естетическия си вид.
От направените изводи може да се
формулира следното заключение:
Продължителността на пропарването на
дървесината не е желателно да е повече
от 80 минути за заготовки, за да не се
недопусне съществена промяна на цвета им. При липса на такова изискване
престоят на заготовките в пропарващата
камера не трябва да надвишава четири
пъти времето до достигане на максималната пластичност.
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THE STEAMING PERIOD INFLUENCE UPON BENT FURNITURE ELEMENTS MADE
BY SOLID WOOD
Dimitar Angelski
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Upon steaming, the high temperatures and their continuous effect impact considerably on solid wood properties. At the moment the maximum plasticity is achieved, the ongoing treatment results in certain decrease of the
plastic properties of wood. In order that statement to be checked and to be determined the influence of the steaming period on bent furniture elements made by solid wood a single factor research has been carried out. Test parts
have been used with dimensions 250/30/25 mm, treated in a steaming chamber at t=95°C, W=30±2%. The
tests are of bending with metal strap and end stops. The periods of treatment are as follows: τ=20, 50, 80, 120,
180, 240 min. For evaluation of the test results are used the minimum ratio of (h/R) achieved upon bending and
the border tension of breaking.
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МАРКЕТИНГОВОТО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ В ТУРИЗМА
Михаил Драганов, Виолета Тодорова
Лесотехнически университет, София
Резюме
В доклада са представени основните елементи на маркетинговата ценова политика, критериите по които
се избира конкретна ценова стратегия от собственика на туристическия обект във връзка с определянето на
ценовата оферта, или ценовия пакет за даден туристически продукт. Формирането на маркетинговата ценова
политика в туризма включва следната система от стратегии и инструменти: избор на цена и методи на ценообразуване във връзка с позиционирането на туристическия продукт в определен пазарен сегмент; разработка на
финансов план и избор на ценова стратегия на продукта в дадения сегмент; управление на инвестиционните
потоци в проекта.
Ключови думи: ценообразуване, ценови стратегии, ценови методи, туризъм, маркетинг
Key words: price policy, price instruments, price strategy, marketing, tourism

Увод
В исторически план цената се е формирала в следствие на договарянето между купувачите и продавачите. Обичайно продавачите
търсят по- високо ниво на цената от тази, която
очакват да получат, а купувачите предлагат пониска от своите възможности да заплатят. След
провеждането на преговори, двете страни в
крайна сметка достигат до взаимноприемлива
цена. Може да се каже, че цената е един от
основните фактори определящи избора на потребителя, това положение и до сега е справедливо за по-бедните или социално-слабите слоеве от населението в поведението им към стоките за всекидневна употреба.
Макар да задоволява потребността от сигурност в йерахията на потребностите по Ейбрахам Маслоу, маркетингът определя туристическия продукт като луксозна стока, което от
своя страна ни помага да определим по-лесно
значението на цената на продукта. Потребителският избор на туристическите услуги в последно време все повече се влияе и от въздествието на неценови фактори от групата на комуникационния микс като: търговските промоции, стимулирането на продажбите, активния
директен маркетинг, връзките с обществеността и личните продажби, а също така и от избора на оптимална пласментна структура.
Отделните туристически фирми подхождат
към проблемите за ценообразуването по различни начини. В малките семейни хотели цените най-често се определят еднолично от ръководителя, без да се отчита въздействието на
факторите от микро и макрообкръжението. Докато в по-големите туристически обекти на Аб-

лена АД, Златни пясъци и Балкантурист с ценообразуване се занимават утвърдени специалисти маркетолози, обосноваващи цената във
връзка с ценовата политика на фирмата, с пазарния сегмент, който се атакува и не напоследно място с финансовите възможностите на
потребителите.
Преходният характер на българската икономика, отсътствието на управленски опит в
условията на криза и агресивни пазарни отношения предизвикват редица проблеми у новопоявяващите се на пазара малки туристически
обекти, един от най-сложните такива остава
ценообразуването на туристическия продукт.
Във времето на либерализация на цените, където цената се превръща в един от основните
маркетингови инструменти фирмите се сблъскват непрекъснато с липсата на практически
знания и с необходимостта бързо да се адаптира чуждият опит в условията на българския туристически пазар. Всичко това налага изграждане на умения у предприемачите от бърза
ориентация в ценовата конюктура на туристическия пазар от една страна и с формиране на
собствена ценова политика, като част от системата на маркетинговата политика на туристическия обект от друга.
Целта на този доклад е да се направи
преглед на особеностите на ценообразуването
в сферата на туристическия бизнес, да се покажат съществуващите стратегии за формиране на цените на туристическите продукти, както
и не на последно място да се покажат основните методи за ценообразуване през призмата на
маркетинга.
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1. Основни категории
Туризмът е общо понятие за всички форми
на временно отпътуване на хора от мястото на
постоянното им местожителство с цели извън
осъществяването от тях на платена дейност в
мястото на временното им пребиваване. Целите на това отпътуване могат да бъдат лечение,
възстановяване, запознаване с културни паметници, дегустация, обучение, делови срещи или
други.
От своя страна в туризма се ценообразува
дадена туристическа услуга, която от икономическа гледна точка може да се определи като
производствен резултат посредством дейности,
осъществявани на границата между доставчика
и клиента и посредством вътрешни дейности на
доставчика за посрещане на потребностите на
клиента.
В съвременната икономическа теория цената се разглежда като резултат от въздействието на огромен брой ценообразуващи фактори.
В условията на съвършенна конкуренция, каквато е характерна за пазара на туристическите
услуги безкрайно множество от фирми предлагат еднородна продукция, а пазарът, потребителското търсене, е този който определя цената на тези услуги.
Основният икономически закон гласи, кривата на търсенето показва, че търсенето на туристически услуги се увеличава, когато цената
за тях спада при равни други условия. Производителите обратно, увеличават предлагането
на туристически услуги с увеличаването на
равновесната цена. Пресечната точката на двете криви показва, че предлагането и търсенето
се балансират в определена точка, а постигната цената е изразител на това равновесие. От
една страна равновесната цена е равна на пределната полезност на продукта, а от друга на
пределните производствени разходи.
Същността на цената може да се характеризира и чрез нейните основни функции: разпределителна, стимулираща и комуникационна.
Характеристиката на разпределителната функция се обяснява с това, че създаденият с помоща на цените брутен вътрешен продукт и
доход на производствените субекти се преразпределя между предприятията и отраслите на
националната икономика. Стимулиращата функция се изразява в следното: цените икономически подкрепят производстото и потреблението на едни стоки и сдържат потреблението и
производството на други такива, също така те
стимулират използването на нови суровини и
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материали и повишават качеството на продукта. И накрая комуникационната функция определя, че цената снабдява потребителя на продукта и неговия агент с необходимата информация за параметрите на качеството и броя на
съдържащите се в туристическия продукт услуги.
2. Външни и вътрешни ценообразуващи фактори
В условията на пазарна икономика туристическите фирми се стремят да се противопоставят на конюктурата на пазара, като се опитват да формират цени благоприятни както за
тях така и изгодни за потребителите, т.е. да
извършват своя собствена ценова политика.
Ценовата политика - това е система от стандартни правила за определяне на цената на туристическия продукт при неговото производство, предлагане и реализация на пазара. Цените
може бъдат формирани за дълъг времеви срок,
както и да се адаптират към променящите се
пазарни условия. Препоръчително да се приеме
динамичен подход при ценообразуването, т.е.
цената трябва да притежава гъвкавост и приспособимост.
Актуалността на проблемите свързани с
формирането на ценовите стратегии в туристическите фирми се обуслававят от следните
фактори:
- ценообразуването е съществен елемент от туристическия маркетинг, то е
инструмент за управление, който дава
възможност да се въздейства върху
размера на приходите и от там на печалбата;
- свободното формиране на цените на
туристическите продукти е свързано с
редица методологически въпроси: как
да се формира цената в условията на
агресивна пазарна среда; какви критерии за избор да се използват при формирането; как да се съгласуват цените
със законовите изисквания;
- голяма част от малките и средни туристически фирми не разполагат с
достатъчно ресурси за активното използване на неценови маркетингови
инструменти;
- пазарът на туристически услуги по
своята същност е пазар на купувача,
при който цената има важната функция
да балансира интересите на потребителите и на туристическите фирми.
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Изборът на ценова стратегия, подходите за
определяне на цените на новите туристически
продукти, регулирането на цените на вече наложили се на пазара услуги са неразделна част
от маркетинговата дейност на туристическите
фирми.
Разработването на ценовата политика до
голяма степен се основава и на въздействието
на външни и вътрешни фактори въздействащи
върху жизнения цикъл на туристическата фирма.
Външни макрофактори на средата (неуправляеми от страна на фирмата):
- съотношение на търсенето към предлагането;
- равнище и динамиката на конкурентните цени;
- държавно регулиране на икономиката
и на туристическия отрасъл;
- политическа конюктура;
- стадий в който се намира икономиката, платежоспособност на потребителите, динамика на техните интереси,
навици и вкусове.
Вътрешни микрофактори и цели (управляеми от страна на фирмата):
- запазване на пазарния дял;
- максимизиране на печалбата ог осъществяването на туристическата дейност;
- достигане на лидерство в качеството
на предлаганите туристски продукти;
- завоюване и поддържане на лидерство
в пазара туристскическите услуги;
- стремеж на туристическата фирма към
увеличиние пазарния ръст на продажбите дори и за сметка на намаление на
приходите от продажби;
- стремеж към изграждане на благоприятен имидж;
- избягване на обвинения в стремеж за
монополизиране на пазара или картелни спогодби от страна на фирмата;
- управление на фирмата в условия на
икономическа криза и стремеж към избягване на фалит или неплатежоспособност.
3. Особености на ценообразуването в туризма
Процесът на ценообразуване в сферата на
услугите и в частност на туризма съдържа в
себе си редица особености:
1. Туристическата услуга представлява
краен продукт, предназначен за непос-

2.

3.

4.

5.

6.

редствено потребление, затова цените
на тези услуги са крайни с възможност
за договаряне на допълнителни индивидуални услуги или условия.
Наличие на висока ценова еластичност
на търсенето в различните сегменти на
туристическия пазар. Еластичността на
търсенето на туристическите услуги зависи от индивидуалните предпочитания
на потребителя, затова при определянето на цените би следвало да се отчита и
психологическия момент, че цената не
е длъжна да предизвиква отрицателни
реакции или емоции у потенциалните
потребители.
Процесите на производство, реализация
и потребление на услугите съвпадат по
време, затова в сферата на услугите се
прилага сезонната диференциация на
цените. Търсенето на туристическите
продукти има силно изразен сезонен
характер.
Туристическите услуги се реализират
както на вътрешния така и международния пазари, затова при оценката на качеството и стандартизацията им се приемат под внимание предимно международните изисквания, които като правило
са по-високи, от колкото местните, национални старндарти.
Понякога цените на туристическите услуги съдържат в себе си потребителни
стойности, които нямат непосредствена
стокова форма (например, национални
паркове, исторически паметници и др.)
или не са продукт на труда, а са природни образувания (гори, скали, водопади, езера, защитени територии и др.).
Невъзможността за съхранение и складиране на туристическите услуги предполага прехвърлянето на риска от нереализиране на продукта от хотелите
върху туристическите агенти. Затова
при формирането на цената следва да
се отчитат и следните видове комисионни за посредниците: възнаграждения
за търговците на едро - туроператори,
възнаграждения за търговците на дребно - туристическите агенти, които препродават разработените пакети от туристическите оператори; възнаграждения за
други оператори, фирми или организация, които по някакъв начин участват в
реализацията на туристическия продукт.
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Освен посочените особености в ценообразуването на туризма следва да се отчита
още, че:
- цените на определени видове туристически услуги не влизат в стойността на туристическия пакет (например, някои екскурзии); туристите
ги поръчват и заплащат допълнително в съответствие със своите вкусове, желания и интереси;
- при груповото пътуване, цената за
един пътуващ зависи от цялата
бройка на туристите в групата, колкото е по- голяма числеността на
групата, толкова е по- ниска стойноста на един турист;
- цената на пътуването зависи до голяма степен и от възрастовият състав на туристите, тъй като на децата
и учениците се предоставят значителни отстъпки от цената за голяма
част от туристическите услуги;
7. Високата степен на въздействие на конкурентите върху цената поражда множественост на цените, за едни и същи
услуги понякога се обявяват различни
цени за вътрешни потребители и за
международни туристи.
8. В някои случаи цената отразява и социалния статус на туриста, съществуват
пакети за ВИП потребители, които имат
завишени (психологически) цени.
9. Цените на туристическите продукти найчесто се формират не на база среден
потребетел, а на база целеви пазарен
сегмент.
10. Цените на туристическия продукт са
тясно свързани с неговата съпътстваща
реклама. Например, намаляането на
цената оказва комуникационно въздействие върху потребителя и води да нарастване на търсенето на туристическия
продукт, от друга страна, добре композираното рекламно съобщение е в състояние да увеличи търсенето на туристическия продукт, а от там и да се повиши и цената на продукта.
4. Ценови стратегии при предлагането на туристическите продукти
Ценовата стратегия е изборът на възможната динамика в изменението на първоначалната цена на туристическия продукт на пазара,
кореспондираща по най-добрия начин с целите
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на турисистическата фирма. Определянето на
ценовата стратегия се основава на взаимодействието на множество фактори, най-важните от
които са:
- степен на новост на туристическите
продукти, т.е. на какъв туристически
продукт се определя цената: на нов
или на наложил се на пазара продукт;
- характеристиката на туристическият
продукт, неговата уникалност по отношение на другите туристически алтернативни продукти;
- разходите и очакваната печалба;
- конкуренцията;
- особеностите на пласментите канали;
- имиджът на туристическата фирма и
други фактори свързани с дейността
на фирмата на пазара.
Степентта на новост на туристическия
продукт играе същественна роля в ценообразуването, тъй като методиката за определяне на
цените на новите туристически продукти е найсложната задача. При новите продукти имаме
по-малка база за сравнение с историческия
опит на други сходни продукти, в някои случаи
сравняването е невъзможно поради липса на
информация за търсенето на пазарни аналози,
това предполага слабости при определянето
или прогнозирането на количествата на предполагаеми продажби. Липсата или непълната
информация за пазара, тенденциите за динамиката на продажбите или че потенциалните клиенти въобще съществуват създават висока степен на несигурност у туристическата фирма.
За успешната промоция на нов туристически продукт туристическият маркетинг предлага да се използват следните ценови стратегии.
Стратегия за "обиране на каймака", тя
предполага високо равнище на продажните цени на новите продукти, тази стратегия е реалистична и успешна при липса на конкуренция
на пазара и се използва за напълно нови туристически услуги. Условието е туристическа
агенция да налага монополното си положение
на пазара до момента, когато пазарът още не
се е наситил и няма появил се пазарен аналог,
при появата му обаче, фирмата е обрачена да
намали цената.
Ценовата стратегия за “бързо проникване
на продукта на пазара” предполага умишлено
ниски продажни цени, възможно е използването
на дъмпингови цени с цел обхващане на поголям пазарен дял, се въздейства върху въз-
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можно най-голям брой потребители на туристически услуги. С нарастването на пазара и
увеличаване на обема на продажбите цената
постепенно се повишава но така, че това да не
спъва по нататъшно нарастване на продажбите.
Тази стратегия успешно се прилага за туристически услуги, разходите на които намаляват на
базата на ефекта от натрупания опит. Необходимите условия за успешно реализиране на
тази стратегия са:
- да е налице ситуация, когато преките
конкуренти не разполагат с време за
да реагират на намаляването на цените
и съществува предпоставка те да не
започнат да намаляват цените си;
- направените разходи при формирането
и реализацията на услугите на туристическата фирма са такива, че дори и
при най-ниски цени да се осигури необходимата норма на печалба.
На практика туристическите фирми при
въвеждането на нов продукт на пазара найчесто използват стратегията за "обиране на
каймака" - първоначалната висока цена създава
образ, имидж на туристически продукт с високо
качество, ориентирана е към онази част от
потребителите наречена иноватори, които са
най-малко чувствителни към цената. След което се използва стратегията на бързо проникване на продукта на пазара, при която се наблюдава спад в цените, състояние благоприятстващо широк кръг от потребители, при него първоначалната висока цена вече се сблъскала със
съпротива от страна на другите слоеве или сегменти от пазара.
Стратегия на “престижните цени” е ефективна, ако е възможно да се намали конкуренцията чрез използването на патентна защита,
търговските марки, търговските наименования.
Тази стратегия представлява преднамерена
употреба на високи цени от страна на предложителите на туристическите услуги, с цел да се
привлекат потребители, за които качеството на
туристическия продукт, неговата уникалност са
с по-голямо значение, отколкото цената и съответно предполагат по-висок материален и
социален статус.
Стратегията "следване на лидера” предполага отчитането на ценовата политика на водещите фирми на пазара на туристически услуги,
т. е. изравняване на цените на своите продукти
с тези на пазарния лидер. Равнището на цените
на туристически продукти се приближават до
"стандартите" определени от лидера, отклоне-

нието от цената на фирмата лидер се допуска
само в определени граници. Тази стратегия изглежда много атрактивна и удобна за фирми,
които нямат собствена ценова политика за развитие, което често пъти довежда до сериозни
пазарни грешки и загуби.
По отношение на туристическите продукти, които имат вече формиран пазар се използват следните ценови стратегии:
Стратегията на “подвижните цените” е логично продължение на стратегията за "обиране
на каймака”, нейното приложение е ефективно
при същите условия. Същността на тази стратегия е, че цената се плъзва по кривата на търсенето. За да стимулира търсенето и да се
предпази фирмата от конкуренцията, е необходимо постоянно да се разработват нови видове
туристически продукти и услуги.
Стратегията на “преференциалните цени”
е продължение на стратегията за “бързо проникване на продукта на пазара” и се прилага
при риск от навлизане на конкуренти в сегмента, в който се е специализирала фирмата.
Същността на тази стратегия е да се постигне
конкурентно предимство или по отношение на
разходите, в този случай цената е по-ниска от
цената на конкурентите, или по отношение на
качеството на туристическите продукти, тогава
цената е по-висока, от колкото на конкурентите, а продуктът се представя и оценява като
уникален и престижен.
Стратегията за “ценова сегментация” отчита сепифичните изисквания в търсенето в
атакувания пазарен сегмент. При тази стратегия ценовите решения отчитат реалните очаквания и изисквания на потребителите, както и
тяхното желание и възможност да заплащат
туристическите услуги. Като пример за въздействието на ценовата сегментация може да
се посочи ориентацията на някои фирми към
предлагането на туристически услуги към потребители в пенсионна възраст, цените на тези
продукти са по-ниски и са ориентирани към
покупателните възможности на тази целева
група. Това е обусловено от особеностите на
този сегмент, възрастните потребители са много чувствителни към ценовите промени, а техните пътувания са предимно извън основните
пикове или сезони на отделните туристически
обекти, тази група потребители купуват туристически пакети по намалени цени и предпочитат настанявания в бази със самообслужване, а
също така се ползват със специални отстъпки
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предлагани от авиационните компании и хотелите.
5. Методи за ценообразуване в туризма
С оглед на изложените по-горе фактори,
особености и стратегии свързани с ценообразуването, в теорията на туристическия маркетинг са познати и се използват в практиката
следните основни методи на ценообразуване:
- ценообразувание на база равнище на
конкуренция;
- ценообразувание на база пазарно търсене;
- ценообразувание на основата на разходите за производство (разходен метод).
Ценообразуването на базата равнище на
конкуренцията е най-често срещаният метод
сред туристическите фирми. При него цените
се определят под пазарните, на нивото на пазарните или по-високо ниво от пазарните цени
в зависимост от: потребностите на клиентите;
предлаганите услуги; възможната реакция от
страна на основните пазарни конкуренти. Характерна черта на този метод е отсъствието на
каквато и да е връзка между цените и разходите.
Ценообразуването на база пазарно търсене се основава изцяло върху изследването на
желанията на потребителите, оферираните цени са приемливи за целевия пазар. Този метод
се прилага, ако цената е решаващ фактор при
покупката на туристическия продукт от потребителя. При него предварително се проучва
ценовият праг- максималната сума, която потребителят е склонен да заплати за услугата.
Ценообразувание на основата на разходите за производство (разходен метод) се базира
на основата на калкулирането на пълната себестойност на туристическия продукт. Използва
се от фирми, чиято маркетинговата цел е да се
максимизира печалбата от инвестициите. При
този метод се проучва минималният праг на
цената, който може да се предложи на потребителите.
Предимства на разходния метод:
- ценоорбазуването е значително упростено, туристическа фирма може точно
да определи структурата на себестойността на туристическите продукти;
- прилагането на описания метод от основните конкуренти на фирмата създава условия за намаляване на ценовата
конкуренция;
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туристическите фирми отделят помалко внимание върху промените в
търсенето на туристическите продукти.
В себестойността на туристическия продукт се залага нормативна печалба, която се
определя от туристическата фирма като процент от стойността на туристическите продукти. Размерът й зависи от търсенето на туристическия продукт и може да варира от 5 до 100%
или повече. На практика, най-често размерът
на процента на нормативната печалба в туристическите фирми е 20%.
Туристическите фирми прилагат и следните отстъпки от цената на туристическите продукти:
- сезонни намаления;
- отстъпки за деца и ученици, обикновено за деца до 7 години се предоставя
50% отстъпка, за студенти - 40%;
- специални отстъпки, предлагани от
авиокомпаниите и хотели за хора на
възраст от 50 до 65 години;
- отстъпки за редовни клиенти;
- отстъпки форсмажор, те се отнасят за
случаи,
когато туристът капарирал
дадено пътуване дава право на фирмата самостоятелно да променя датата
на отпътуване и пристигане, както и
на промяна на хотела на пребиваване.
Накрая маржът на цената може да варира
в две граници - долна и горна. Долният праг се
определя от направените разходи, т.е. от себестойността на туристическия продукт, от
своя страна горната граница се определя от
потребителското търсене на този вид услуги. В
този смисъл ние можем да говорим за цената
на търсенето на туристически продукти и за
цена на предлагането. В туристическият маркетинг е прието за базова цена да се определя
цената на търсенето.
-

Изводи
Потребителското поведение в пазара на
туристическите услуги се подчинява на определена икономическа логика, неговото предварително проучване и периодично наблюдение може да бъде добра основа за маркетингово ценообразуване на тези продукти. Последващото
обвързване на методите, стратегиите и инструментите на цената в адекватна и систематична
ценова политика е необходима предпоставка за
жизнеспособността и конкурентноспособността
на туристическите фирмите при всякакви състояния на глобалната икономика.
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MARKETING PRICE POLICY IN TOURISM
Mihail Draganov, Violeta Todorova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The main elements of marketing price policy are presented in the report as well as the criteria used by the
owner of a tourist object to chose a specific price strategy in order to develop an offer price or a package price for
the certain tourism product. The development of agro-tourism marketing price policy includes the following
strategy system and tools: price and price-making methods election in connection with the positioning of the
tourist product in a definite market segment; financial plan development and a product's price strategy election in
a definite segment; investments flows management during the project.
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УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ
Ивайло Иванов
Лесотехнически университет, София
Резюме
Алтернативният туризъм става все по-популярен през последните години в световен мащаб. България, като страна поставила развитието на туризма в свой приоритет, също предприема стъпки за развитието и популяризирането му. Очакваните ползи са разнообразяване на предлагания туристически продукт и привличане на
нови категории туристи, създаване на предпоставки за по-равномерно разпределение на туристопотока на територията на страната, намаляване на сезонния характер на предлагания туристически продукт, създаване на
нови работни места, диверсифициране и подобряване на конкурентоспособността на местната икономика,
увеличаване на приходите, спиране на обезлюдяването на отделни региони и други, които в крайна сметка да
доведат до намаляване на междурегионалните различия. В статията се прави оценка на условията за развитието на алтернативния туризъм в страната на местно ниво. Целта е да се установи доколко в общините има изградена инфраструктура, за да се предложи качествен и разнообразен туристически продукт.
Ключови думи: алтернативен туризъм, условия за развитие, общини, България, конкурентоспособност
Key words: alternative tourism, Bulgaria, conditions for development, competitiveness

Увод
Почти всички стратегически документи,
разработени и приети през последните години в
България, посочват туризма като приоритетен
за развитие отрасъл [1, 2, 3, 8]. Това е заложено не само в националните планове и оперативните програми, но и в регионалните (областни и общински). Над 1/3 от общините имат
разработени конкретни стратегии за развитие
на туризма [4]. Над 80% от селските общини
определят туризма като приоритет в своите
стратегии за развитие за периода 2007-2013 г.
Почти 2/3 от тях предвиждат в стратегиите си
конкретни проекти за развитие на селския туризъм. Осъществяват се около 1200 проекта
за развитието на туристическата инфраструктура, възстановяване на историческите и културните паметници и други, свързани с туризма
проекти на обща стойност 185 млн. евро. Около 1/3 от тези проекти се изпълняван в общини
с население под 10000 души. Националната
дефиниция определя като селски район община, в която няма населено място с население
над 30 хил. души, и според нея 231 от общо
264 общини в България са класифицирани като
такива [7]. Това представлява 81% от територията на страната и 42% от населението. Развитието на традиционния, масов морски и ски
туризъм обаче е не приложим във всички региони по обективни причини.
Цел на настоящата изследване е да се
анализират условията за развитие на алтернативния туризъм в България на регионално ниво.
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Обект на изследване са общините в България, а предмет – ключовите фактори за развитие на алтернативния туризъм (природните условия и ресурси, трудовите ресурси, инфраструктура). Използвани са данни и публикации от
Националния статистически институт.
Обща характеристика на формите на алтернативен туризъм [5]
Алтернативният туризъм се определя като
алтернатива на масовия туризъм, както по отношение на начина на предлагане, така и по
отношение на протичането, ангажирания човешки ресурс, отношението към околната среда и други. За разлика от масовия туризъм,
основният акцент при алтернативния туризъм е
посещението на места със съхранена природна
среда и незасегнати от урбанизацията. Туристическият продукт е предназначен за индивидуални туристи и малки до средно големи групи
(8-15 души). Акцентира се на познавателния и
изследователския елемент. Алтернативният туризъм може да се провежда, както чрез предлагане на цели туристически пакети, така и
чрез предлагане на отделни туристически продукти.
Основните формите на алтернативния туризъм са:
- селски;
- еко;
- приключенско-екстремен;
- религиозен;
- културно-исторически;
- ловен.
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Селският туризъм възниква с цел подпомагане на инициативи за населението в селските
региони, за ограничаване на процесите на
обезлюдаване и възраждането им. Туристическият продукт включва:
- престой в селска среда – нощувките са
в традиционни къщи, устроени къмпинги или други подходящи бази. Идеята е
да се използва изградената жилищна
инфраструктура или да се пригодят
обекти за тази цел, а не да се изгражда
нова;
- запознаване с бита и традициите на домакините чрез контакт с местното население, достъп до стопанството и възможност за включване в него. Основно
това става: с участие в прибиране на
селскостопанска продукция, грижа за
селскостопански животни, приготвяне
на традиционни за региона храни и напитки, включване в обичаи и празници,
наблюдение и обучение в местни занаяти, изучаване на езика и фолклора и
други;
Селският туризъм може да бъде под формата на преминаващ (без преспиване), в рамките на уикенда или за по-продължителен период. Той дава широка възможност за комбиниране и разнообразяване с туристически продукт, както на масовия туризъм, така и на другите видове алтернативен туризъм.
Екотуризмът се развива в слабо засегнати
от дейността на човека региони. В повечето
случаи това са природни паркове, резервати,
защитени, труднодостъпни територии или територии, не подходящи за живот и дейност на човека. Туристическият продукт включва посещения на места с голямо биоразнообразие и на
такива с девствена природа. На туристите се
предлага наблюдение на животни и растения в
естествената им среда (без да се събират екземпляри за изучаване, колекция и т.н.). Групите са малки. В посещаваните територии местата за нощувки са ограничени или изобщо не са
разрешени.
туризъм
е
Приключенско-екстремният
свързан предимно с практикуването на различни видове спорт, определяни като екстремни:
рафтинг, алпинизъм, парапланеризъм, планинско колоездене, ски и сноуборд извън изградени писти и трасета, яхтинг, гмуркане, преходи
с животни, програми за оцеляване, военни игри
(пейнбол) и т.н. Той може да бъде и просто под
формата разходка.

Туристическият продукт при религиозния
(поклоннически) туризъм предлага посещения
на места с религиозно и култово значение, запознаване с традиционни и местни вероизповедания и култове, участие в ритуали и обреди и
други.
Културно-историческият туризъм включва
посещения на места, свързани с историята и
културата на страната. Туристическият продукт
може да бъде разнообразен с участие в археологически разкопки, възстановяване и реставрация на паметници на културата, събиране на
песни, предания, легенди, приказки и други.
При ловния туризъм на туристите се предлага участие в: лов, сафарита, гонки и т.н. с
цел отстрел на ловни трофеи, и риболов в естествени и изкуствени водоеми.
Всички форми на туризма – алтернативен
и традиционен трябва да са подчинени на идеята за устойчивото развитие и солидарността.
Устойчивото развитие се изразява в съобразяване на развитието на туристическата индустрия с възможностите на природата да се самовъзстановява, а там, където това е невъзможно
да се полагат усилия да възстановяване на нарушеното равновесие. Солидарността предполага: независимост и активно участие на местното население в туристическата програма,
възможност за среща и обмен с местните хори,
равностойното им възнаграждение, подготовка
и информиране на туристите за културата и
традициите на местното жители, уважение към
околната среда и предотвратяване на евентуалните щети нанесени от туристическите дейности.
Анализ и оценка на условията и ресурсите за
развитие на алтернативен туризъм
България е разделена на 6 района за планиране (NUTS2), 28 област (NUTS3) и 264 общини (LAU1) [6]. Изследването е направено на
две нива - национално ниво (NUTS1) и местно
(общини) (LAU1), а там, където липсват данни
за общините анализират областите (NUTS3).
1. Национално ниво
1.1. Природни условия и ресурси
България е с благоприятно географско положение и е лесно достъпна по суша, въздух и
вода. На територията на страната се пресичат
пет от трансевропейски коридори (Коридор
№10
Белград-Ниш-София-Пловдив-Истанбул,
Коридор №4 Видин-София-Благоевград-КулатаСолун, Коридор №9 Букурещ-Русе-Стара Заго235
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ра-Кърджали-Александропулис, Коридор №7
по р. Дунав (Видин-Силистра), Коридор №8
Варна/Бургас-София-Скопие-Дурас). България
е с широк излаз на Черно море (378 км) и граничи с втората по големина плавателна река в
Европа (Дунав) в разстояние на 470 км. Релефът е разнообразен. Низините (0-200 м) заемат 31,5% от територията на страната, равнините и хълмистите земи (200-600 м) – 41,0%,
ниските планини (600-1000 м) – 15,2%, средно високите планини (1000-1600 м) – 9,8%,
високи планини (над 1600 м) – 2,5% [12]. Балансът на територията показва, че земеделските земи са 57,4%, горските територии - 33,5%
, а водните течения и водните площи – 4,1% от
общата площ на страната. Климатичните условия са разнообразни. В различните части на
страната могат да се наблюдават преходносредиземноморски,
умереноконтинентален,
планински и морски климат. Средната годишна
температура е 10,50С. Средната юлска температура е между 220С и 250С за различните региони, а средната януарски – от -20С до 20С.
Средната сума на валежите е близо 700 мм, а
за високите части на планините - над 1000 мм
[12]. С изключение на р. Дунав реките са непригодни за корабоплаване, но позволяват да се
практикува спускане с лодки. Флората и фауната са разнообразни и са едни от най-богатите
в Европа. В страната има около 15000 животински вида. Регистрираните защитени растителни вида са 389, защитени животински вида
са 473, а защитени вековни дървета - 1815. На
територията на страната са обособени 3 национални парка, 10 природни парка и 35 поддържани резервати. Страната е с богато културно
и историческо наследство. Земите на днешна
България са били населени от дълбока древност, за което говорят археологичните останки
и запазени архитектурни паметници и паметниците на културата и изкуството.
1.2. Инфраструктура
Транспортната инфраструктура е относително добре развита, но с лоши експлоатационни характеристики и качество. Тя включва
автомобилен, железопътен, въздушен, речен и
морски превоз на пътници и товари. Страната
разполага с три международни летища за пътнически превози (София, Варна и Бургас). Железопътната мрежа на страната включва 4259
км текущ път, от които 67,0% са електрифицирани, а 22,2% - двоен път. Републиканските
пътища с настилка са дължина от 19,3 хил. км,
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от които 1,7% са магистралите, 15,4 пътищата
първи клас и 20,8 пътищата втори клас. Основните морски пристанища са Варна и Бургас,
а речни - Русе, Лом и Свищов.
1.3. Население и трудови ресурси
Демографската ситуация в страната е
неблагоприятна. През последните години се
наблюдава отрицателен естествен прираст (4,3‰ (2008)). Нарушена и е възрастовата
структура на населението. Населението в под
трудоспособна възраст е 14,5% (2008), в трудоспособна – 63,2% (2008), а в над трудоспособна – 22,3% (2008). средната възраст на
населението общо за страната е 41.7 години.
Процесът на остаряване се проявява както в
селата, така и в градовете, като в селата средната възраст на населението е по-висока в
сравнение с тази в градовете – съответно 45.4
и 40.1 години [14]. Безработицата е 6,27%
(12.2008 г.) [13]. Заетите в сектора „Туризъм”
през 2008 са 108,1 хил. души (4,5% от всички
заети). В страната през 2008 г. са функционирали 3127 хотели, мотели, хижи и други места
за настаняване, с 276,6 хил. легла. Реализирани са над 11,8 млн. нощувки от чуждестранни
туристи и близо 6,5 млн. нощувки от български
туристи. Пренощувалите лица общо са над 5
млн. души, от които чуждестранни туристи –
2,2 млн. души [14].
От всичко това могат да бъдат направени
следните изводи и препоръки:
- Природните условия и природните ресурси позволяват на туристическия
сектор в страната да развива целогодишно.
- Приложимо е осъществяването, както
на традиционния (масов) туризъм, така
и на нетрадиционния (алтернативния)
туризъм - ловен, балнеоложки, религиозен, културен, исторически, археологически, селски, практикуването на екстремни спортове, т.н.
- Изградеността и състоянието на транспортната инфраструктура донякъде са
задържащ фактор за развитието на туристическия сектор.
- Възрастовата, образователната и квалификационната структура на трудовите ресурси оказват негативно влияние
върху развитието, като на туристическия сектор, така и на туристическия
продукт.

Ивайло Иванов

2. Местно ниво
Основните фактори, които определят условията за развитието на алтернативния туризъм са:
- жилища на 1000 души от населението;
- среден брой лица на едно жилище;
- брой музеи;
- брой експонати в музеите;
- дял на водоснабденото население от
общото за страната;
- гъстота на населението;
- брой населени места;
- брой градове;
- брой села;
- брой читалища;
- брой хотели с брой на леглата над 30;
- брой стаи в хотелите;
- брой легла в хотелите;
- наличие на манастир;
- защитени територии.
2.1. Инфраструктура
Изследване на основните услуги в селските райони проведено от Министерство на земеделието и продоволствието (МЗП) показва, че
сравнително малък брой населени места нямат
електроснабдяване и водоснабдяване, но прекъсванията на електрозахранването и спирането на водата не са рядкост. Неразвита е канализационната мрежа, особено в селата, където
едва 2,1% от тях имат канализация. Повечето
населени места са с осигурена транспортна
връзка с градски център и снабдяване с основни продукти.
Пътната мрежа в селските райони е относително добре развита, но не е добре поддържана. Изследвания на Световната банка показват, че почти 2/3 от жителите в селските райони изразяват незадоволство от качеството на
пътищата между селищата и улиците в селата.
Селските общини, отговарят за управлението
на над 16 хил. км. общински пътища, и на улиците в населените места. Голяма част, от които
не ремонтирани повече от 15-20 години и са в
лошо състояние. Над 60% от третокласните
пътища, свързващи общинските центрове с националната пътна мрежа се нуждаят от реконструкция или ремонти.
Селските общини разполагат с потенциал
за настаняване на туристи. Средно за страната
жилищата на 1000 души от населението са
486, средния брой лица на едно жилище е
2.08. Голямо част от жилищата не отговарят на

изискванията за предоставяне на качествен туристически продукт [7].
Към края на 2006 г. около 60% от населението в селските райони може да получи широколентова връзка. Около 800 населени места в селските райони имат достъп до широколентови мрежи (под 20% от общия брой), като
само 250 имат достъп до DSL-връзка. През
2006 г. само 13% от домакинствата имат достъп до интернет в сравнение с 37% в градските
рейони. Използването на интернет в селата (извън селските общински центрове) е изключително ниско – около 4%. По-високо е използването на информационни и компютърни технологии от фирмите в селките райони, 90% от
предприятия с над 10 души персонал разполагат с компютри, около 80% - имат достъп до
интернет, около ¼ имат DSL-връзка [7].
В България има над 211 манастира, от които действащи 140. Мъжките манастири са 43,
женски - 52, а действащите без монаси и монахини – 45 [10]. Два от манастирите са включени в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство (Ивановските скални манастири и Рилския манастир) [9]. Три от манастирите са под прякото подчинение на Светия синод (Рилския, Бачковския, Троянския).
В селските общини има над 2000 читалища, 294 музея, 1439 библиотеки, над 6500
паметници на културата и близа 2400 спортни
съоръжения [8].
Хижите и заслоните са над 1500, а ловните стопанства над 20 [11].
2.2. Природни ресурси
България е една от страните с най-богато
биоразнообразие с много редки и ендемични
видове. Българската флора включва между
3550-3750 висши растения, от тях 763 са
включени в Червената книга на България. Около 750 от растенията се използват като лечебни, а повече от 250 се приемат като ценни
стопански сортове. По отношение на фауната,
страната обитават повече от 27 хил. безгръбначни и над 750 гръбначни вида: бозайниците
са 94 вида, над 400 вида птици, 36 влечуги, 16
земноводни и 207 черноморски и сладководни
риби. В резултат на човешката дейност през
последните няколко десетилетия всички 37 типични породи домашни животни в България са
в опасност, като 6 от тях са безвъзвратно изчезнали, 12 са на път да изчезнат, 16 са застрашени и 3 са потенциално застрашени [12].
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Защитените територии в България са 858
с обща площ над 544 хил. хектара или 5% от
територията на страната. Защитените територии включват [7]:
- Народни паркове – 3;
- Природни паркове – 10;
- Резервати – 55;
- Поддържани резервати – 35;
- Природни забележителности – 346;
- Защитени местности – 409.
С най-голяма площ са природните паркове
44,9% от общата площ на защитените територии и националните паркове – 27,6%. Строго
защитените територии, включващи резервати,
национални паркове и поддържани резервати
обхваща 2,7% от територията на страната. Две
от защитените територии да признати за обекти
на Световното природно наследство от ЮНЕСКО (Народен парк „Пирин” и Биосферен резерват „Сребърна”) [9], 17 са вписани като биосферни резервати, а 10 са в списъка на влажните зони с международно значение. Индикативната площ на земеделските земи с висока природна стойност в България е 0,4 млн. хектара.
Защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000” включват 11,3% от територията на
страната
Резултатите от изследването показват:
- ограничена достъпност до голяма част
от общини, резултат на недостатъчно
развита пътна инфраструктура, лошо

експлоатационно състояние, не адекватно организирани връзки и координация между отделните видове транспорт и други;
- леглова база в голяма част от селските
региони, която е в състояние да задоволи на първо време потребностите,
но не отговаряща на изисквания за
предоставяне на качествен туристически продукт (липса или лошо качество
на водоснабдяване, канализация, електричество и телекомуникации);
- ниска степен на осигуреност, особено
в по-малките или по-отдалечените общини, на качествено търговско обслужване (магазини, ресторанти и т.н.);
- множество музеи от регионално и
местно значение, етнографски сбирки,
църкви, параклиси и други обекти на
културно-историческото наследство в
лошо състояние или начален стадий на
модернизация и реставрация;
липса или в процес на изграждане на мрежа за
популяризиране на формите за алтернативен
туризъм на територията на общината.
Препоръки и предложения
Общините с най-добри условия за развитие
на алтернативния туризъм са представени в
табл. 1.

Табл. 1. Общини с благоприятни условия за развитие на алтернативен туризъм
Форми на алтернативен туризъм

Ключов фактор

Общини
Всички селски общини (на картата в тъмно).

Селски

Селски общини

Екологичен

Национален парк
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Априлци, Банско, Белица, Белово, Благоевград, Долна Баня,
Дупница,Гоце Делчев, Карлово, Кочериново, Копривщица,
Кресна, Павел Баня, Пирдоп, Разлог, Рила, Самоков, Сандански, Сапарева баня, Севлиево, Симитли, Сопот, Струмяни, Тетевен, Троян, Велинград, Якоруда

Ивайло Иванов

Приключенски
и екстремен

Пещера с дължина над 2
км

Религиозен

Манастири

Обекти, включени в списъка на Световното културно
наследство
на
UNESCO
Културноисторически

Ловен

Обекти, включени в списъка на 100-те Национални туристически обекти

Ловни стопанства

(продължение)
Белоградчик, Борино, Бяла Слатина, Вършец, Велико Търново,
Враца, Габрово, Годеч, Гърмен, Дряново, Две могили, Котел,
Летница, Ловеч, Луковит, Перник, Своге, Тетевен, Троян, Твърдица, Шумен
Априлци, Берковица, Ботевград, Бяла, Велики Преслав, Годеч,
Гоце Делчев, Дряново, Дупница, Две могили, Елена, Исперих,
Иваново, Ивайловград, Костинброд, Кричим, Кула, Лом, Лясковец, Пирдоп, Радомир, Разлог, Рила, Самоков, Сандански, Севлиево, Смядово, Своге, Тетевен, Тополовград, Трън, Троян,
Тутракан, Чипровци,
Банско, Гоце Делчев, Исперих, Иваново, Казанлък, Несебър,
Разлог, Рила, Сандански, Шумен, Силистра, София

Балчик, Банско, Белоградчик, Берковица, Ботевград, Брацигово,
Варна, Велики Преслав, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Девня, Димитровград, Добрич, Дряново, Елхово, Златоград, Исперих, Иваново, Казанлък, Карлово, Каспичан,
Казанлък, Копривщица, Котел, Козлодуй, Кюстендил, Ловеч,
Малко Търново, Несебър, Панагюрище, Пазарджик, Перущица,
Пещера, Петрич, Плевен, Пловдив, Разград, Разлог, Рила, Русе,
Самоков, Сандански, Силистра, Смолян, София, Сопот, Созопол, Стара Загора, Свищов, Своге, Тетевен, Трън, Троян, Трявна, Тутракан, Шумен, Ямбол, Ябланица,
Априлци, Балчик, Батак, Белоградчик, Ботевград, Брезино, Девин, Долна Баня, Долни чифлик, Дулово, Ихтиман, Кърджали,
Кубрат, Кюстендил, Лъки, Лозница, Малко Търново, Марица,
Несебър, Опака, Павел баня, Перник, Попово, Приморско, Ракитово, Раковски, Разлог, Русе, Самуил, Сатовча, Севлиево,
Стралджа, Търговище, Тервел, Тополовград, Троян, Тунджа,
Велики Преслав, Велико Търново, Велинград, Венец

Въз основа на изложеното да тук може да
се обобщи, че България и отделните региони
разполагат със значителен потенциал и възможност за развитие на традиционния и алтернативния туризъм. Усилията трябва да бъдат
насочени в две насоки. Първата насока е към
сътрудничество и създаване на регионални
сдружения за развитие на туризма и популяризиране на местната икономика, традиции, нрави, обичаи, храна и напитки. Втората - към
предлагане на самостоятелни или комбиниране
в пакет на различни туристически услуги от
двата и повече вида туризъм. Това ще създаде
възможност за възраждане на икономика в
изостаналите региони и за намаляване на регионалните различия в областта на доходите, заетостта и развитието на местната икономика.
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CONDITIONS FOR DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE TOURISM IN BULGARIA
Ivaylo Ivanov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The alternative tourism is becoming more and more popular in recent years on a world scale. Bulgaria, as a
country, which has made tourism development its priority, is also undertaking steps for its development and
popularization as well. The expected benefits include diversification of the offered tourist product and attraction of
new categories of tourists, establishment of prerequisites for a more balanced distribution of the flow of tourists
across the territory of the country, decreasing the seasonal character of the offered tourist product, creation of
new jobs, diversification and improvement of competitiveness of local economy, increasing of revenues,
suspension of depopulation of some regions, and others, which, in the long run, will lead to decreasing the
interregional differences. The article evaluates the conditions for the development of the alternative tourism in the
country on a local level. It aims at establishing whether the municipalities dispose of an established infrastructure,
so that a quality and versatile tourist product could be offered.
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ПРИРОДНИ И КУЛТУРНИ РЕСУРСИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕКОТУРИЗЪМ
В ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА”
Дилянка Безлова, Гергана Георгиева
Лесотехнически университет, София
Резюме
ПП Странджа е най-голямата защитена територия в България. Уникалната природа и богатството от културни ресурси са предпоставка за развитие на екотуризъм в парка. Цел на разработката е да се анализира и
обобщи информацията за основните природни компоненти - климат, релеф, флора и растителност и фауна,
както и за исторически паметници, местни традиции и архитектура, които правят парка желана дестинация за
екотуризъм. Предложени са тематични (по компоненти) и комплексни маршрути, обединяващи природни и
културни обекти.
Ключови думи: екотуризъм, защитени територии, биологично разнообразие, културно наследство
Key words: ecotourism, protected areas, biodiversity, cultural heritage

Увод
Екотуризмът, като форма на алтернативен
туризъм, насочен към запазване на природата с
отчитане на нуждите на местното население, е
свързан с посещения на относително неповлияни природни територии, като задоволява естетическите потребности на хората от контакта с
природата и съпътстващите я културни дадености.
Екотуризмът не нарушава равновесието в
природата, а подпомага нейното опазване и
възстановяване. От друга страна, той има за
цел да осигури активното участие на местното
население, което да извлече полза от неговото
развитие.
Особено подходящи за развитие на екотуризъм са националните и природните паркове
със своята запазена природа и богато биологично
разнообразие.
Такъв
обект
е
ПП”Странджа”- най-голямата защитена територия в страната (116068.5 ха), предоставяща
изключителни условия за интересни преживявания и пълноценен контакт с природата (Фиг 1.).
В комбинация с уникалните културноисторически забележителности и запазените
автентични народни занаяти, земеделски практики и традиционна кухня, Странджа е притегателен център за посетители от страната и света.
1. Природни предпоставки за развитие на екотуризъм
Климатичните условия в района на ПП
Странджа са благоприятни за развитие на екотуризъм. С най-добри биоклиматични показате-

ли е крайбрежният район, който се характеризира и с най-продължителен период на използване- от май до октомври. Комфорт през горещите летни месеци предоставят и долините на
реките Велека и Резовска.
Релефните условия в парка благоприятстват развитието на екотуризъм. Относително
ниските надморски височини и
заоблените
форми осигуряват добра достъпност на парковата територия. Интерес представлява карстовият тип релеф със своите разнообразни форми, които имат научна и естетическа стойност.
В държавния регистър са включени четири геоложки феномена: “Устие на река Велека”, “Силистар”, “Каньонът на Велека” и “Каменска
бърчина” (“Камъка”). Първите три обекта попадат в границите на защитени местности, а
последният е обявен за природна забележителност.
Парковата територия разполага и с добре
развита речна мрежа, като основните реки,
протичащи през нея - Велека, Резовска, Младежка са изключително живописни, което ги
прави атрактивни за организиране на екомаршрути.
Водеща роля при оценката на дадена територия за целите на екотуризма има биологичното разнообразие. На територията на парк
Странджа могат да се наблюдават уникални за
страната видове, както и видове с европейско и
световно значение. Познавателните маршрути
могат да се съчетаят и със спортен риболов, за
което много добри възможности предлага р.
Велека.
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Фиг. 1. Природен парк „Странджа”

Висшата флора [3, 4, 5] на парка е изключително интересна и специфична. Реликтната
евксинска флора се съчетава с видове от средиземноморската, средноевропейската, балканската,
евроазиатската,
понтийскоцентралноазиатската и атлантическата група
флорни елементи. Значителен е броят на терциерните реликти. Интерес представляват вечнозелените
странджанска
зеленика
(Rhododendron ponticum), колхидски джел (Ilex
colchica), лавровишня (Laurocerasus officinalis),
кавказка боровинка (Vaccinium arctostaphylos)
и др.
Странджанската растителност [3, 4, 5]
също се отличава с уникална за Европа специфика. 80% от парковата територия е заета от
горски съобщества, преобладаващи сред които
са горите от източен бук, източен горун и дъбовите гори. Значимо присъствие в растителността на парка имат съобществата от средиземноморски и субсредиземноморски тип
Интересна и богата е и фауната на парка.
За целите на екотуризма с по-голямо значение
са рибите, земноводните и влечугите, и птиците. В странджанските реки се срещат речна
пъстърва (Salmo trutta fario) приморска мряна
(Barbus tauricus), речен кефал (Leuciscus
cephalus),
малко
плоскоглаво
попче
(Mesogobius gymnotrachelus)и др. [3, 5]. От
земноводните и влечугите [3, 5] с природозащитна и познавателна стойност са големият
242

тритон (Triturus cristatus), жълтокоремната
бумка (Bombina variegata), сирийската чесновница (Pelobates syriacus), 4-те вида костенурки
(Testudo graeca и T.hermanni, Mauremys
caspica, Emys orbicularis) и др.
Голямо е разнообразието и от птици [2, 3,
5]. По скалите в парка гнездят египетският лешояд (Neophron percnopterus), скалният дрозд
(Monticola saxatilis), бухалът (Bubo bubo) и др.
Над Странджа преминава Западночерноморския
прелетен път -Via Pontica- вторият по големина
в Европа. За почитателите на орнитологичния
туризъм интерес представляват ятата от бели
щъркели, пойни и грабливи птици. По време на
миграция в района се срещат 5 световно застрашени
вида
–
малкият
корморан
(Phalacrocorax pygmeus) къдроглавият пеликан
(Pelecanus crispus), белооката потапница
(Aythya nyroca), ливадният дърдавец (Crex crex)
и водното шаварче (Acrocephalus paludicola).
По отношение на природните обекти, акцентът в настоящата разработка е върху обекти
от природозащитните категории защитена местност (ЗМ) и природна забележителност (ПЗ), в
които достъпът на туристи е разрешен при
спазване на определени норми. С по-голямо
значение за екотуризма са:
Защитена местност „р. Велека”. Обхваща
горното течение на Велека и опазва първичните
горски екосистеми и живописния каньон на р.
Велека. В нея намират убежище много гнезде-
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щи птици като египетски лешояд, скален орел,
черен щъркел и много бозайници, включително
видрата. Територията е подходяща за туристически посещения и е достъпна е от м. Ковач,
Пéтрова нива, с. Стоилово и м. Въжиево.
Защитена местност „Руденово”. Разположена е в стара източно-букова гора с подлес от
странджанска зеленика и опазва представително находище на кавказка боровинка.
Защитена местност” Докузак”. Създадена
е с цел запазване на естествено находище на
кримски чай и обхваща карстов район в околностите на Малко Търново. По поречието на р.
Докузак има места за отдих и риболов.
Защитена местност „Парория”. Опазва територия, заета с вековни гори в съчетание с
културни ценности. В този район се намира
най-дебелото и както се предполага найвъзрастното дърво в Странджа – 1000–
годишен благун. В карстовата част има голям
брой пещерни образувания. В защитената местност и около нея има множество параклиси,
поради което тя има както природно така и
културно-историческо значение.
Защитена местност “Марина река”. Един
от най-посещаваните обекти, тъй като за кратко
време могат да се видят представителни видове
от колхидската терциерна флора като странджанска зеленика, странджанско бясно дърво,
лечебна лавровишня, обикновен тис, кавказки
джел, странджански дъб (лъжник) и др.
Защитена местност “Устие на р. Велека”.
Разположена е при устието на едноименната
река. Това е едно от най-впечатляващите и живописни кътове от Южното Черноморие. Единствено тук за територията на природния парк се
среща жълтата водна роза (бърдуче). Над защитената местност преминава миграционния
път ViaPontica. Долното течение на река Велека е “място с тесен фронт на миграция” за
реещите се птици. Почти целите популации на
щъркелите и грабливите птици, прелитащи по
Via Pontica, преминават над Странджа планина,
като грабливите птици често нощуват в горите
[5].
По прилежащото Черноморско крайбрежие
могат да се видят и морски бозайници – трите
вида делфини, описани за Черно море и тюленът монах (световно застрашен вид).
Едновременно с богатото си биологично
разнообразие защитената местност е и геоложки феномен с висока естетическа и научна
стойност.

Защитена
местност
“Силистар”.
Защитената местност е най-богатата по
отношение броя на растителни видове за
единица площ в България. Тук се намират едни
от последните оцелели бели понтийски дюни по
нашето Черноморие. Край залива Силистар е
разположено
най-южното
находище
на
пясъчната лилия у нас. В залива Липите
дърветата достигат до самата пясъчната ивица.
Защитената местност е и геоложки
феномен с висока естетическа и научна
стойност
Защитена местност „Босна”, Защитена
местност” Кривинизово” и Защитена местност
„Моряне”. Защитените територии имат важно
орнитологично значение и са обявени с цел
опазване на естествените местообитания на
защитени и редки видове птици.
Природна
забележителност
„Камъка”.
Представлява комплекс от интересни скални
образувания на редки за Странджа конгломератни скали, използван в древността от траките
за светилище. Мястото впечатлява и с откриващата се гледка и причудливите форми на
околните скали.
Природна забележителност „Пещери и извори на р. Младежка”. Обхваща интересни
скални образувания, древно градище в силно
разсечен карст с няколко пещери и карстови
извори в землището на село Младежко.
При по-продължителен престой в района
на парка, добри възможности за настаняване
предлагат и местностите: Ковач - красива
местност със забележителен ландшафт. От
двете страни на р. Велека са изградени
туристически бази; Качул - една от найпривлекателните местности по поречието на
река Велека с възможности за плажуване и
риболов, а частните вили и ловната хижа на
Държавната
дивечовъдна
станция
Граматиково, предоставят базите си за подълга почивка в района.
2. Културно-историческо наследство
Многобройни са древните тракийски оброчища и светилища в Странджа [1, 4, 5]. Позначими от тях са:
Тракийска гробница в Мишкова нива.
Светилището е част от голям комплекс, който
се състои се от тракийска крепост с кръгла
форма, рудници, могилен некропол, укрепени
сгради и урбанистични останки в близост до
град Малко Търново.
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Местност Индипасха – древно тракийско
оброчище с лечебен извор.
Куполна гробница Пропада - великолепен
образец на тракийската култова архитектура в
района на гр.Малко Търново.
От римската епоха на територията на парка са запазени:
Римска гробница край Евренезово - сводеста гробница от началото на ІV в сл.Хр. В
близост до нея се намира долмен, датиран Х-ІХ
в. пр.Хр.
Крепост “Градището” –датира от началото
на VІ в. и се намира в близост до с. Българи.
С по-новата ни история - ИлинденскоПреображенското въстание от 1903 г., е свързана местността Петрова нива (обявена и за
защитена местност по Закона за защитените
територии). В местността е издигнат паметник,
уредена е музейна експозиция и храм – костница “Св. Петка”.
3. Традиции, обичаи, архитектура
Къщи
и
ансамбли,
образци
на
странджанската архитектура от 18 и 19 век са
запазени в архитектурния резерват село
Бръшлян. Достъпни за посещение са и
откритите в околностите на селото долмени и
могилни некрополи от времето на траките,
както и останки от антично селище.
Във фолклорния резерват в с. Българи са
запазени в автентичен вид нестинарските танци.
4. Възможности за организиране на маршрути
Уникалното биологично разнообразие и
богатото културно-историческо наследства на
парка са предпоставка за развитие на различни
форми на алтернативен туризъм. Дирекцията
на ПП Странджа, местни туристически и други
неправителствени сдружения вече предлагат
познавателни маршрути и туристически водачи,
но не всички възможности са реализирани.
Маршрутите могат да бъдат еднодневни
или по-продължителни, с подслоняване в подходяща, съобразена с местните традиции и
обичаи обстановка.
Когато посещенията се организират за почиващи в морските курорти е по-целесъобразно
маршрутите да не бъдат по-дълги от 1-2 дни и
да не са свързани с продължителни и трудни
пешеходни преходи.
Където е възможно, за придвижване по
протежението на реките, е препоръчително и
използването на лодки.
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При посещения на територии, в които се
опазват местообитания на птици и бозайници е
важно да се създаде такава организация, че да
не се допуска безпокойство през периода на
гнездене и отглеждане на малките.
Посещенията е препоръчително да бъдат
на малки групи, като туристите бъдат запознавани предварително с правилата, които трябва
да спазват. В това отношение важна роля имат
посетителските центрове.
В случаите, когато маршрутите преминават през чувствителни и уязвими природни територии, с цел ограничаване на достъпа на
туристи е целесъобразно изграждането на дървени пътеки и мостове с парапети, каквато е
практиката в много страни в света.
Организиране на маршрути е възможно в
следните направления:
4.1. Природни маршрути
Флористични - посещения на находища на
интересни и уникални растителни видове, както
и познавателни маршрути, преминаващи през
странджанските дъбови и букови гори с характерните за тях флора и фауна. Подходящи
обекти са защитените местности Устие на р.
Велека, р. Велека, Марина река, Руденово,
Докузак, Парория, Силистар.
Фаунистични - с по-голямо значение за
парка е орнитологичния туризъм - наблюдения
на скалогнездещи видове, на водолюбиви птици, на грабливи птици, по време на миграции.
Те могат да се съчетаят и с наблюдения на
интересни видове от херпетофауната. Подходящи обекти са защитените местности р. Велека, Устие на р. Велека, Кривинизово, Босна,
Моряне.
Природни, включващи обекти на неживата
природа - посещения на скални образувания,
пещери, водопади. Подходящи обекти са природните забележителности Пещери и извори на
р. Младежка, Камъка, както и геоложките феномени, включени в границите на защитените
местности Силистар, Устие на р. Велека, р.
Велека.
Комплексни природни маршрути – познавателни маршрути, включващи обекти от живата природа и интересни скални образувания,
пещери, представителни ландшафти. В комплексни маршрути е възможно да се обединят:
1. ЗМ „р.Велека”- ЗМ „Кривинизово”- ПЗ
„Пещери и извори на р. Младежка”;
2. ЗМ „Босна”-ПЗ „Пещери и извори на р.
Младежка” - ЗМ „р. Велека”;
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3. Самостоятелно могат да бъдат посещавани ЗМ „Силистар”, ЗМ „Устие на
р. Велека” и ЗМ „р. Велека”, тъй като
съчетават богато биологично разнообразие с характерни ландшафти и живописни обекти от неживата природа.

5. ЗМ „Босна” - ПЗ „Пещери и извори на
р. Младежка” - римската гробница
край с. Евренезово - архитектурен
резерват с. Бръшлян - гр. Малко
Търново и намиращите се в близост до
него тракийски гробници и светилища.

4.2. Комбинирани маршрути
Природните познавателни маршрути могат
да се съчетаят и с посещения на обекти от културно-историческото наследство, което ще
направи офертите по-разнообразни и поатрактивни и ще привлече повече туристи. В
комбинирани маршрути могат да се съчетаят:
1. Историческа местност Петрова нива ЗМ р. Велека” - архитектурен резерват
с. Бръшлян - гр. Малко Търново и
намиращите се в близост до него
тракийски гробници и светилища;
2. ЗМ „Руденово” - тракийско оброчище в
местността Индипасха - гр. Малко
Търново и намиращите се в близост до
него тракийски гробници и светилища;
3. ЗМ „Устие на р. Велека”-крепостта
Градището- фолклорен резерват с.
Българи;
4. ЗМ „Докузак” - ПЗ „Камъка”- гр.
Малко Търново и намиращите се в
близост до него тракийски гробници и
светилища;

В заключение, уникалната природа и
богатото културно-историческо наследство на
ПП
Странджа
предлагат
изключителни
възможности за организиране на екотуризъм,
което е предпоставка и за икономическо
развитие
на
региона.
Изграждането
на
подходяща
туристическа
инфраструктура,
опазването и поддържането на биологичното
разнообразие и паметниците на културата,
местната инициатива и добрата реклама на
предлаганите екотуристически продукти са
важни условия за превръщането му в
перспективна и желана дестинация.
1.
2.
3.
4.
5.
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NATURAL AND CULTURAL RESOURCES FOR ECOTOURISM DEVELOPMENT
IN STRANDJA NATURE PARK
Dilyanka Bezlova, Gergana Georgieva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Strandja Nature Park is the largest protected area in Bulgaria covering 1161 sq. km. The unique nature and
diverse cultural resources are prerequisites for ecotourism development. The publication was focused on analysis
and synthesis of the knowledge of the major nature components- climate, relief, flora and vegetation, fauna as
well as historic monuments, local traditions and architecture that make the park an attractive destination for
ecotourism. Thematic eco- trails as well as eco-trails combining natural and cultural sites were proposed.
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РЕСУРСИ В АГРАРНИЯ ТУРИЗЪМ
Виолета Тодорова, Славка Лукипудис
Лесотехнически университет, София
Резюме
Биологичните ресурси в аграрния туризъм са продоволствената продукция от растениевъден и животински произход в селския двор. Представени са условията за отглеждане на нетрадиционни и атрактивни растения,
както и възможностите за отглеждане на животни. Съхранението и преработката на растенията може да се
провежда заедно с туристите при пребиваването им в агрокъщата. Агротуристическият интерес и любопитство
се предизвикват чрез запознаването с биологическите изисквания при растежа на растенията и животните, както и съхранение на продукцията от тях. Има много селскостопански растения и животни, които да се отглеждат в селския двор, но ние ви запознаваме с полезни и интересни билки, храстови лечебни растения: сладка
царевица, маточина (Melssa officianalis L.), босилек (Ocimum basilikum L), розмарин (Rosmarinus officinalis),
боровинка, салвия (градински чай) (Salvia officinalis L.), жълт кантарион (Hypericum perforatum ), облепиха
(Hippohae rahmnoides L. ), арония (Aronia melanokarp ).
Ключови думи: аграрен туризъм, биорастениe, биоживотновъдство, съхранение
Key words: agricultura, tourism, bioplant, bioanimalhusbandry, storage

Увод
Биологичните ресурси в аграрния туризъм са продоволствената продукция от растениевъден и животновъден произход. Отглеждането атрактивни растения и животни,
добиването на растениевъдна и животновъдна
продукция в селския двор в унисон с
развитието на агротуризма е основа на
агротуризма.
Много
са
земеделските
културни растения, които биха могли да се
отглеждат в селския двор, да предизвикват
участие в селскостопанските дейности с
гостите. Внимание ще отделим само на част
от тях – нетрадиционни, но полезни.
1. Биологични растениевъдни ресурси
Атрактивни
земеделски култури за
отглеждане в селския двор са захарна
царевица, пуклива царевица, захарна метла
(захарна тръстика) от групата на зърненожитните;
маточина,
босилек,
салвия
(градински чай), жълт кантарион и розмарин –
от етерично-маслените и лекарствениете
култури; облепиха, арония и боровинка – от
групата на дребноплодните овощни видове.
Подготовката на почвата, в селския двпр,
включва почистване на площа от растителни
остатъци
на
предшественика;
основно
изораване на дълбочина 20-30 см; брануване
за заравняване на почвата, което спомага за
правилното набраздяване на съответните
междуредови
разстояния,
според
отглежданата култура и напояване (при
необходимост) на същите [2, 3].
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Отглеждането на пуклива и захарна
царевица в селския двор по нищо не се
различава от отглеждането им на големи
площи в полето. Сеитбата им се извършва
през пролетта - около и малко след средата
на месец април. Сеитбата се извършва на 70
см междуредово разстояние. Вътре в реда
растенията са на разстояние 25-30 см едно от
друго. Дълбочината на сеитбата, която е 4-6
см, е в зависимост от едрината на семената.
Съществена разлика се наблюдава в едрината,
окраската и формата на семената: на
захарната царевица, узрелите семена са до
известна степен сбръчкани, докато на
пукливата царевица – по–дребни, заоблени с
човчица на връхната част и прекалено твърди
с жълто оранжева или бяла окраска.
Пукливата царевица развива по-високи и послабо облистени, с по-светло зелени листа
растения. Грижата за растенията на захарната
и пукливата царевица, през вегетацията им се
състои в почистване на плевелите (чрез
окопаване), без използване на химически
растително-защитни
препарати,
което
позволява в междуредията да се засяват и
отглеждат декоративни тиквички – патисон.
Захарната метла (захарна тръстика) е от
същото семейство и е еднодомно растение,
но мъжките и женските репродуктивни органи
са събрани на върха на растенията в метлица.
Растенията са с високи, тънки, елегантни,
стъбла, сравнително слабо облистени с тесни,
дълги и тъмнозелени листа. Захарната метла
(тръстика) се отглежда заради високото
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съдържание на захари в растителния сок,
преди преключване на вегетацията на
растенията т.е при настъпване на техническа
зрялост, когато и съдържанието на захари е
най-високо
(достига
до
55-60%
от
растителния сок). Грижите за отглеждането на
захарната метла в селския двор не се
различава от тези, при захарната и пукливата
царевица.
От етерично-маслените и лекарствени
култури в селския двор е удобно и може да се
отглеждат: маточина (Melissa officinalis L.),
босилек (Ocimum basilikum L.), салвия (Salvia
officinalis L.) и жълт кантарион (Hypericum
perforatum). Атракция за агротуристите е отглеждане на Розмарин (Rosmarinus officinalis).
Маточината (лимонче) е многогодишно тревисто растение, със силно разклонено стъбло
и също такова коренище, разположено плитко
под повърхността на почвата, което благоприятства вегетативното размножаване. От листата и стръковете на маточината се приготвя
ароматен чай, който има ценни лечебни
свойства. Тя е и медносно растение. Засажда
се на междуредови разстояния 50-60 см и на
25-30 см.
Босилекът (билката на Царете - „Василико”) се отглежда заради етеричното масло,
което при различните видове съдържа компонентите: - евгенол; - изоевгенол; - цитрал; цинеол; - камфор; - линалоол. Етеричното
масло на босилека се използва в парфюмерийната, хранително - вкусовата промишленост, особено в стоматологията. Свежите и
сухите листа и цветове на босилека, цели и
смлени, се използват поради неповторимия си
аромат като подправка (типична италианска и
гръцка подправка). В България от босилека се
достига до 1500-2000 кг/дка свежа биомаса.
Босилекът спада към сем. Устоцветни, от
който са известно около 40 вида. Евгенолов
босилек – Ocimum gratissimum L. е многогодишно растение. Разпространен е сорт Юбилей, който има по-високо съдържание на етерично масло (0.6%) и на евгенол в него (7080%). Многодишният босилек се размножава
и по вегетативен начин. За производство на
разсад, семената се засяват в началото на
март, в топли парничета, след което при достатъчно добре развитие на височина (на растенията) се разсаждат на постоянно място.
Ароматното и полезно растение може да се
отглежда и в саксии и сандъчета пред дома
и/или на терасата и первазите на прозорците.

Салвията (градински чай) е нова етеричномаслена култура за нашата страна. Тя е многогодишно растение. Съцветието на салвията съдържа около 0.15% етерично масло, което се
използва в парфюмерията. Маслото има фин
аромат, фиксиращо свойство и се разтваря в
спирт. Главна съставна част на етеричното
масло са сложни естери и преди всичко линалилацетат до 78.5%. В маслото се съдържат
още линалоол, гераниол, нерол, склареа, сескитерпен, неролидол и различни органични
киселини. Салвията се отглежда 3-5 години на
едно и също място. Салвията е кръстосано
опрашваща се култура. Размножава се по полов път – със семена – чрез разсад. Сеитбата
на семената за производство на разсад се извършва на високи открити лехи през март. От
насажденията на градинския чай се добиват
около 400 кг/дка суха дрога, от която се получава 4.0 кг етерично масло.
Жълт кантарион (Hypericum perforatum)
Жълтият кантарион е многогодишно коренищно растение от сем. Звъникови. Листата имат
на повърхността си малки точици – това са
етерично-маслени вместилища. Цветовете са
жълти с точки от долната страна. Растението
цъфти през цялото лято. Събират се стръковете на кантариона. От връхните облистени
части на растението се извлича препаратът
хиперицин, дъбилни вещества, етерично масло със зеленикав цвят. Разсаждането на разсада може да се провежда рано напролет
(март-април) или късно наесен (октомвриноември). Икономически целесъобразно е използване на засадените площи неповече от
четири години. След четвъртата година растенията могат да бъдат размножавани вегетативно чрез разделяне на коренищата и създаване на ново трайно насаждение или за попълване на празни места в същото насаждение. През периода на вегетация ежегодно се
прибират по 2-3 реколти, като първата е в
началото на юни, а последната през септември-октомври. Получават се до 550 кг маса от
един декар. Розмаринът е познат от древността и е многогодишно храстовидно растение,
вечнозелено, бронзово, сребристосиво! Стъблата са изправени, разклонени, високи до 80120 см. Листата са дребни, а цветовете – синьо-виолетови или бели, семенцата са много
дребни, запазващи кълняемостта си 2-3 години. Размножава се както със семена, така и
по вегетативен начин. Отглежда се засаден на
80 см междуредови и 25-30 см вътрередови
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разстояния. Грижите за растенията през вегетацията са поливане и поддържане на посева
чист от плевели.
От групата на дребноплодните овощни
видове [4], интерес представляват : облепиха
Hippohae rahmnoides L. (ракитник, бодлива
върбинка) арония Aronia melanokarp и
боровинка – културна.
Облепихата е сибирско растение. В
плодовете (както и в останалите части) се
съдържат
големи
количества
захари,
органични
киселини,
пектин,
дъбилни
вещества,
танин,
мното
макро
и
микроелементи, особено високо сдъдържание
на водо и масленоразтворими витамини.
Растението е храст или малко дърво с
височина 3-5 м. Двудомно дребноплодно
овощно растение. За нормалното плододаване
е необходимо да се засаждат 3-4 женски на 1
мъжко растение. Съвременната селекция е
създала и еднодомни растения. Цялото
растение изглежда сребристо-сиво, поради
малките власинки по дребните, лантцетни
листа и по клонките. Плодовете са дребни,
кръгли или удължени, жълто или оранжево
оцветени при узряването. Плододаването
започва на 3-4 г. и продължава до 8-10 г. От
едно дръвче може да се получат до 10-12 кг
свежи плодове. Облепихата е изключително
светлолюбиво и влаголюбиво растение, с
изключително
висока
мразоустойчивост.
Понася температури до – 400С. Засаждането
се извършва (за предпочитане) през есента с
двугодишни вкоренени растения с височина
60-80 см. Засаждането става на 3.5/2.5 м
разстояния. Плодовете започват да се берат
когато достигнат характерната за сорта
окраска,
но
без
да
се
презрели.
Разпространени са сортовете Новост Алтая,
Витаминная, Масличная.
Аронията
е
дребноплодно
овощно
растение, към което през последните години
се проявава особен интрес, поради високите
хранителни и лечебни свойства на плодовете:
те съдържат витамини, макроелементи и
микроелементи.
Поради
ценните
си
тонизиращи, антисептични, противоалергични
и антирадиационни свойства плодовете на
аронията влизат в състава на храните за
космонавти. Плодовете на аронията се
използват за укрепване на съединителната
тъкан и предпазват от кръвоизливи в мозъка и
сърцето.
Аронията
подпомага
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освобождаването на радиоактивни вещества и
тежки метали от организма на човека.
Аронията е храст или малко дръвче с
височина 2.5 до 3 м. Подходяща за
отглеждане до 1500 м надморска височина.
Засаждането на младите дръвчета се
извършва есента, на 4.0 м междуредие и 3 м
в реда, на не голяма дълбочина, а
загърлянето на растенията не се препоръчва,
за да се намали издънкообразуването.
Плодовете са дребни, тъмно сини до черни.
Узряването им настъпва през август и
прибирането на плодовете се извършва,
когато те добият характерната едрина и
окраска. Използваните сортове са Арон,
Белдер, Брилянт, Карумак, Неро, Рубина,
Викинг.
Боровинка (Vaccinum corymbosum L.)
Атрактивността на културната боровинка е в
няколкократно
по-големите
размери
на
плодовете в сравнение с дивите форми,
запазваща приятния вкус и лечебните
свойства. Плодовете на боровинката съдържат
захари (6-8%), органични киселини (до 1.4%),
пектин (до 0.6%), дъбилни и багрилни
вещства (до 1.5%), минерални соли (до около
0.5%), каротин и витамини. В плодовете на
боровинката
се
съдържат
специфични
глюкозиди, на които се дължи благотворното
им
влияние
върху
кръвообразуването.
Пресните плодове и сокът от тях са в
състояние да отстраняват алергии, получени
при приемането на някои лекарствени
средства.
Приемането
на
плодове
от
боровинки не само забавят процеса на
стареенето на човешкия организъм, но
спомагат и за неговото подмладяване.
Културната боровинката е многогодишен
храст с височина 1.5 до 2.0 м. Надземната
част е съставена от множество вертикално
растящи стъбла. Леторастите са блестящи,
яркозелени, след 3 годишна възраст стават
свтлокафяви, леко ръбести. Листата са
елипсовидни или закръглени. Плодчетата на
боровинката достигат до 2.5 см в диаметър,
те са с много плътна обвивна кожица, трудно
разпукваща
се.
Растенията
стъпват
в
плододаване на 2-3 години след засаждането
и продължават активния живот на плододаване
зо 30 години. От едно боровинково дръвче
може да се получат до 7-8 кг свежи плодове.
Благоприятни условия за отглежздане на
боровинката предлагат полупланинските и
планински места, които имат умерен климат
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и валежи от порядъка на 800-950 мм (литра
на кв.м) през периода май-септември. Найподходящо
време
за
засаждане
на
боровинката е втората половина на октомври
(есента – за предпочитане) или началото на
април. Прилагат се методите за засаждане (в
посадни ямки с внесени оборски тор, вар,
кисел торф и сяра). място в продължение на
10-15 и повече години. У нас са внесени и се
отглеждат
сортовете
Ърлиблу,
Колинс,
Блурей
(ранни),
Блукроп,
Беркли
(средноранни), Джърси, Херберт, Ковил,
Голдтраубе (късен сорт).
2. Биологични животновъдни ресурси
В селския двор се отглеждат животни от
рода на дребен рогат добитък (кози), зайци,
птици (кокошки, пуйки, патици). Всеки
животински вид има характерните особености
при отглеждането им [1].
Атрактивни
за
агротуристите,
с
и
получаване
на
екоотглеждането
продукцията и използването на мляко и месо,
са козите, поради това, че се славят с
непретенциозността, с адаптивността си в
отглежданто им, тъй като са изключително
подвижни и издържливи. Още по-атрактивни
са малките козлета (яренца) в селския двор,
привличащи вниманието на агротуристите с
палавостта, игривостта и непокорността си.
Козите притежават ценното качство да
подбират тревната растителност за паша –
предпочитат и намират предимно растения с
висока биологическа ценност (билки ) и наймладите и чисти зелени храни, което се
отразява на качеството на получаваното от
тях мляко и месо. Козите се използват за
разплод само на 8-10 месечна възраст. За
козите е характерно «многодетството» плодовитостта им достига до 130%. Яретата с
отбиват на 3-4 месечна възраст, след което
се хранят на воля със сено и регулирано с
концентриран фураж. Стопанската им годност
(използване) е 7-8 години. Живото тегло на
козите достига до 48- 50 кг. Отглеждат се и
породи за мляко – Българска бяла, млечна,
Саанска и Тогенбургска. Млечността им се
колебае от 250 до 400 кг (за лактационен
период 230-250 дни), при средно дневна
млечност до 1.5 л дневно, при висока
масленост на млякото, достигаща до 3.5% .
Атрактивни за отглеждане са и зайците,
които предизвикват чувство на умиление сред
агротуристите, особено сред малките им

представители. Те се отглеждат за добиване
на
диетично
месо,
кожи
и
пух.
Аминокиселинният състав на месото е поподходящ за храна на човека в сравнение с
хранителната стойност на пилешкото месо и
рибата. Зайците са скорозрели, многоплодни
животни с къс период на брeменност (около
30 дни). У нас се отглеждат следните породи
зайци: Белгийски великан, Бял великан,
Чинчила. Ангорският заек достига до 4 кг
живо тегло на възрастно животно и се раждат
по 6-7 зайчета. Получава се до 300-400 г
ангорски пух от заек.
Охлювните продукти са деликатесни,
имат ниска калоричност и лесно усвоими
незаменими
за
човешкия
организъм
аминокиселини. Ценното в охлювовъдството е
и това, че охлювите се отглеждат на открито,
при естествени условия, храненето е с
естествени растителни продукти и не се
изискват специални и големи инвестиции за
целта.
3. Прибиране, преработка и съхранение на
биологичната продукция
Докато захарната царевица се използва в
свежо състояние, то семената на пукливата
царевица, задължително трябва да преминат и
фазата
на
следжътвеното
доузряване.
Захарната метла (тръстика), отглеждана в
селския двор се използва за добиване на
сладък сок, от който, след продължително
варене на тих огън, се получава характерния
селски „петмез”.
Стръковете жълт кантарион се косят
(прибират ръчно) с дължина не повече от 25
см. от върховете надолу в началото на фаза
цъфтеж. Прецъфтелият кантарион е с ниско
качество. Окосените и почистени стръкове се
навързват на китки и се сушат окачени на телове в проветриви и тъмни помещения.
Плодовете на облепихата и аронията се
използват за свежа консумация и за
преработка в сокове, сиропи, ликьори,
сладка, желета. От грозде се предлага
домашно вино и от плодовете домашна ракия.
От прясно (сурово) мляко от крави, овце
и кози фермерът приготвя пред или заедно с
агротуриста кисело мляко и сирене. За целта
може да се ползва и суха закваска от
бактерията LB (Лактобацилус Булгарикус),
която се продава на българския пазар.
Коагулацията на белтъка в киселото мляко
протича за 3 часа при температура 420С.
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Съзряването на българското бяло саламурено
сирене трае 45 дни, за да придобие
необходимия вкус и аромат. Месото от
фермата се преработва чрез варене, печене и
за дълготрайност чрез сушене.
Изводи и препоръки
1. Култивирането на нетрадиционните и
атрактивни растения (храстови лечебни растения и билки) в селския двор се
характеризира със специфични условия на отглеждане, чието спазване гарантира качество на получената продукция.
2. Биологичните животновъдни ресурси
осигуряват месо за биохрана и са
особено атрактивни за агротуристите.
3. Безопасната храна на агротуристите
се осигурява и от правилното приби-

ране, преработка и съхранение на
селскостопанските продукти.
1.

2.
3.
4.

Използвана литература:
ДИМИТРОВА, И. Отглеждане на домашни
животни в биологичната земеделска ферма,
Наръчник на предриемача в биологичното
земеделие, Издателство „ЛТУ”, София, 2008,
р. 115-128 (in Bulgarian).
Енциклопедия «Градина», т.І. Овошки, Издателство „Булхерба”, София, 2008, p. 240– 358
(in Bulgarian).
Енциклопедия «Градина»,т.IІ. Зеленчуци, Издателство „Булхерба”, София, 2008, p. 212– 291
(in Bulgarian).
СТАНЧЕВА, Й. Храстови и дървесни лечебни
растения в биологичната ферма, Наръчник на
предприемача в биологичното земеделие, Издателство „ЛТУ”, София, 2008, p. 84–101 (in
Bulgarian)

RESOURCES OF AGRICULTURAL TOURISM
Violeta Todorova, Slavka Lukipudis
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Biological resources of agriculcultural tourism are food plant and animal production from farmyard. The
conditions of cultivate notraditonal attractive plants and the possibilities of breeding are presented. Plant storage
and processing are organized with the tourist at the farm house. The agrotourist interest and curiosity is provoked
by recognitions of biological requirements within plants and animals and their growth and the storage of
production. There are many agriculture plants and animals in farmyard but we recognize you with useful and
interesting plants: sweet corn, common balm (Melssa officianalis L.), sweet basil (Ocimum basilicum), rosemary
(Rosmarinus officianalis), bluberry (Vaccinum corymbosum L.), salvia ( Salvia officianalis), Hypericum perforatum,
Hipohae rahmnoides, Aronia melanokarp.
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Резюме
В настоящето проучване е обвързана картата на предвидените за регулация територии по Натура 2000, в
съответствие с Директивата за птиците и за хабитатите, с ЕМЕР мрежата за екологичен мониторинг в Европа.
Определени и картографирани са емпирични критични натоварвания за азотни отлагания за преобладаващите
хабитатни групи в проекта Натура 2000 и са съпоставени с определените и картографирани критични натоварвания за вкисляващи замърсители за цялата територия на страната по балансовия метод за устойчивото развитие на екосистемите. Представени са и карти на отлаганията на вкисляващи замърсители (сяра и азот) в българската част от ЕМЕР мрежата, спрямо които са изчислени и картографирани превишенията на критичните
натоварвания за вкисляващи замърсители за отделните териториални единици от ЕМЕР мрежата в България.
Най-високи са отлаганията на сяра в северо-западна България, но критичните натоварвания за сяра са превишени най-вече в райони с местни източници на замърсяване със серни оксиди (Стара Загора, Димитровград).
Подготвена е подробна база данни за основните хабитатни групи в предвидените за регулация в Натура 2000
териториални единици, включваща необходимата информация за определяне и картографиране на индивидуалните емпирични критични натоварвания за вкисляващи азотни замърсители. Представената информация за критичните натоварвания на вкисляващите замърсители, за отлаганията на тези замърсители и за превишенията на
критичните натоварвания от реалните отлагания ясно показва, че територията на България е подходяща за изграждане на мрежа Натура 2000, тъй като поносимостта на рецепторите е много висока, критичните натоварвания за киселинност не са превишени, а тези за сяра и азот са превишени с малки стойности в незначителна
част от територията на страната ни (7.3 – 9 %) и при добра инвестиционна политика в намаляване на замърсяването на атмосферата с азотни и серни оксиди точно в тези териториални единици, биха могли да се опазят
рецепторите и в тях.
Ключови думи: вкисляващи замърсители, критични натоварвания, Натура 2000, устойчиво развитие, хабитатни групи
Key words: Acidifying pollutants, critical loads, Natura 2000, sustainable management, habitats group

Увод
Въпросът за критичните натоварвания на
различни рецептори с вкисляващи замърсители и тежки метали се дискутира активно в научните среди през последните 20 години. Те
се дефинират чрез размера на отлаганията на
съответните замърсители с валежите и в безвалежните периоди, под който не се нарушава
устойчивото развитие на екосистемите. България също има свой принос в този процес, като
се определят натоварванията с тези замърсители най-вече за горски и водни екосистеми
[4, 6-8, 13-17]. След съпоставяне на критичните натоваравния с реалните отлагания на
замърсителите се установява дали има превишения на тези гранични стойности и усилията
за намаляване на замърсяването се насочват в
районите с превишения на критичните натоварвания, което е значително по-ефективно от
повсеместното инвестиране.
Съществуват два подхода при определяне

на критичните натоварвания с различни замърсители. При единия от тях се прави масов баланс на входните и разходните компоненти в
една екосистема, а при втория се прилага емпиричен подход.
В това проучване за първи път са определени емпиричните критични натоварвания за
азотсъдържащи замърсители за голяма част от
включените в проекта за Натура 2000 рецептори в България и са съпоставени със стойностите за критичните натоварвания, получени
при използване на балансовия метод за устойчиво развитие на екосистемите.
Обекти и методи на изследване
Емпиричните критични натоваравния за
азот за обсъжданите в проекта за Натура 2000
хабитатни групи са определни в съответствие
с Ръководството за методологията и критериите за моделиране и картографиране на критичните натоварвания, глава 5.2.1 [20], като
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са използвани предложените от Bobbink и съавтори емпирични критични отлагания, както
следва [9]:
Горски хабитати (G)- 10-15 kg N ha1
yr-1;
heathland, scrub and tundra habitats
(F)- 5-15 kg N ha-1 yr-1 за алпийски и
субалпийски хабитати (F2) и 10-20
kg N ha-1 yr-1 за сухи heaths (F4.2)
пасища and tall forb хабитати (E)10-20 kg N ha-1 yr-1 за вътрешни пасища с дюнна растителност (E1.94),
вътрешни дюни с siliceous пасища
(E1.95) и планински ливади, 10-15
kg N ha-1 yr-1 за алпийски и субалпийски пасища (E4), 20-30 kg N ha-1
yr-1 за пасища на ниски и средни
надморски височини (E2.2);
mire, bog and fen habitats (D)- 5-10
kg N ha-1 yr-1 за raised and blanket
bogs (D1);
хабитати във вътрешни повърхностни води (C)- 10-20 kg N ha-1 yr-1 за
dune slack pools (C1.16);
Крайбрежни хабитати (B)- 10-20 kg
N ha-1 yr-1 за shifting coastal dunes
(B1.3),
coastal
stable
dune
grasslands (B1.4) и coastal dune
heaths (B1.5);
Отчитайки основните взаимоотношения
между абиотичните фактори като средна годишна температура, влажност на почвената
покривка, достъпност на алкализиращите катиони, интензивност на стопанисването и др.,
от една страна и размера на критичните натоварвания за азотсъдържащи замърсители, от
друга, бяха подбрани три групи стойности на
критичните натоварвания (ниски, средни и високи) за основните естествени и полуестествени екосистемни групи, както е посочено в
табл. 1. [20]. Тъй като веществата взаимодействат помежду си само в еквивалентни количества, за представяне на критичните натоварванания за азот в eq ha-1 yr-1, стойностите в
kg N ha-1 yr-1 бяха умножени с коефициента
71.4286, получен чрез разделяне с еквивалентната маса на азота (1000/14).
При втория подход за определяне на критичните натоварвания е използван балансовият
метод за устойчиво развитие на екосистемите
(Steady State Mass Balance method) в съответствие с последните препоръки, отразени в методичното ръководство [20]. При този подход
са определени максималните критичните нато252

варвания за сяра, максималните и минималните стойности на критичните натоварвания за
азот и критичните стойности за хранителен
азот. Тези стойности са изчислени като е използвано съдържанието на органична материя
в почвата (%), съдържанието на глина във
фракцията 0,01 mm в почвата (%), почвената
плътност, обменния капацитет на бази, наситеност с бази, отношението C/N и рН на почвите в мрежа 16 km / 16 km (Ignatova et al.
2001). Данните за наситеността с бази са получени при използване на 0,1 M BaCl2 (ISO
11260 and ISO 14254). Вертикално мигриращият воден оттк извън коренообитаемия почвен слой са определени в мрежа 10 x 10 km
за цялата страна.
За определяне на отлаганията с валежите
и от атмосферата са използвани 56 постоянно
отворени колектори за отложените алкализиращи катиони (калий, натрий, калций и магнезий) и вкисляващите азот и сяра съдържащи
замърсители, както с валежите, така и в безвалежните периоди.
Извлечените с надземната маса азот и алкализиращи катиони са определени чрез умножаване на съдържанието на тези йони (N,
Ca, K, Mg и Na) с годишния приръст на биомаса, предоставен от Агролеспроект. Съдържанието на алкализиращите катиони и азот в
надземната маса е получено чрез осредняване
на стойности от литературата за съдържание
на тези елементи в стеблата и кората, както и
от собствени измервания [8].
Приходът на алкализиращи катиони от изветрителните литоложката карта на България и
текстурния клас от почвената карта на Европа,
FAO, според съдържанието на глина в почвите
[18].
При определяне на критичните натоварвания за хранителен азот са използвани гранични
стойности на концентрация на хранителен азот
в почвен разтвор, като бяха избрани за иглолистни гори 14.3 meq m-3 и 21.4 meq m-3 за
широколистни (табл. 5.7. в Ръководството)
[20].
Резултати и дискусия върху тях
Определените емпирични критични натоварвания за азот (табл. 1) варират в границите
от 357.14 eq ha-1 yr-1 до 2857.12 eq ha-1 yr-1.
За улесняване и хармонизиране на процедурата по картографирането на критичните
натоварвания за замърсителите, рецепторните
групи са класифицирани по хабитатната кла-
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сификация за Европа EUNIS [10, 12]. Горски
хабитати (F), пасища, scrub and tundra habitats
(F), grasslands and tall forb habitats (E), mire,
bog and fen habitats (D), Inland surface water
habitats (C), Costal habitats (B) and Marine
habitats (A) бяха подбрани като основни хабитатни групи [11].
Що се отнася до типа на стопанисване и
управление на изследваните териториални
единици, бяха приети следните означения, в
съответствие с Ръководството за моделиране
и картографиране на критичните на товарва-

ния за вкисляващи замърсители и тежки метали [20]:
0 - Не се прилагат опазващи природната
среда специални мероприятия
1 - Територия със специално опазване в
съответствие с Директивата за птиците
(SPA)
2 - Територия със специално опазване в
съответствие с Директивата за хабитатите
(SAC)
9 - Прилага се национална програма за
опазване
на
природната
среда

Табл. 1. Разпределение на стойностите на емпиричните критични натоварвания за азот за избраните хабитатни
групи в предложените за включване в Натура 2000 територии в България, eq ha-1 а-1
Хабитати
ТемператуВлажност на
Достъпност на
Интензивност
Емпирични критичра
почвата
алкализиращите
на стопанисване
ни натоварвания за
катиони
азот
Студено
Суха
Ниска
Ниска
357.14
D1
Умерено
Нормална
Средна
Нормална
535.71
Топло
Влажна
Висока
Висока
714.28
Студено
Суха
Ниска
Ниска
357.14
F2
Умерено
Нормална
Средна
Нормална
714.28
Топло
Влажна
Висока
Висока
1071.42
Студено
Суха
Ниска
Ниска
714.28
G1, G3, E4
Умерено
Нормална
Средна
Нормална
892.81
Топло
Влажна
Висока
Висока
1071.42
Студено
Суха
Ниска
Ниска
714.28
F4.2, E1.94,
E1.95, C1.16,
Умерено
Нормална
Средна
Нормална
1071.42
B1.3,B1.4, B1.5
Топло
Влажна
Висока
Висока
1428.56
Студено
Суха
Ниска
Ниска
1428.56
E2.2
Умерено
Нормална
Средна
Нормална
1785.70
Топло
Влажна
Висока
Висока
2142.84
Студено
Суха
Ниска
Ниска
2142.84
A2
Умерено
Нормална
Средна
Нормална
2499.98
Топло
Влажна
Висока
Висока
2857.12

При картографиране на отбелязаните в
табл. 1. емпирични критични натоварвания за
азот за подбраните основни рецепторни хабитатни групи, беше използвана картата (фиг.
1.), включваща разпределението на предвидените за регулация територии по директивите за
птиците и хабитатите в Натура 2000, обвързана с мрежата 50 х 50 km от Европейската
програма за екологичен мониторинг (ЕМЕР).
Както се вижда от тази карта, преобладаващата част от предвидените за регулация по
Директивите на птиците и хабитатите териториални единици попадат в горския фонд, за които
системно се определят и картографират критичните натоварвания за вкисляващи замърсители и тежки метали. Изключение правят хаби-

Фиг. 1. Разпределение на териториите, предвидени
за регулация по изискванията на Европейския съюз
79/409/EEC и 92/43/EEC в Българската част от Европейската мрежа 50 km x 50 km (ЕМЕР)
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татите от Дунавската хълмиста равнина, попадащи почти изцяло в селскостопански обработваеми земи, за които също има разработена
методика за определяне на критични натоварвания за вкисляващи замърсители, основаваща
се на балансовия метод за устойчивото развитие на екосистемите [2].
Пространственото разпределение на емпиричните критични стойности за азот в отделните териториални единици на ЕМЕР мрежата
са отразени на фиг. 2. От нея се вижда, че
преобладават високите стойности, което озна-

чава, че рецепторите в тези райони могат да
поемат високи азотни отлагания без да бъде
нарушено тяхното устойчиво развитие.
Като цяло, обаче, емпиричните критични
натоварвания за азот са по-ниски от определените по балансовия метод на устойчивото развитие на екосистемите стойности за максималните критични натоварвания за азот (фиг. 3.),
но някои от тях са съпоставими с минималните
критични натоварвания за азот или за хранителен азот, отразени в табл. 2.

Фиг. 2. Емпирични критични натоварвания за азот за широколистни (горе) и иглолистни (долу) рецептори в
Българската част от Европейската мрежа (ЕМЕР) 50 х 50 km, eq ha-1 yr-1

Фиг. 3. Разпределение на максималните критични натоварвания за азот (CLmaxN) за широколистни рецептори
(горе) и иглолистни (долу) в България, eq ha-1 yr-1
Таблица 2. Средни, максимални и минимални стойности на критичните натоварвания за сяра, азот, хранителен
азот и основност за иглолистни и широколистни рецептори в България, eq ha-1 yr-1
Иглолистни
Широколистни
Min
Max
Средно
Min
Max
Средно
CL max S
5234
10044
7273
3266
10774
5560
CL min N
573
926
789
394
768
534
CL max N
5985
10621
8062
3778
11230
6094
CL nut N
584
950
801
400
781
550
n ANC crit
3154
6060
4384
1989
6473
3353
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Необходимо е да се обърне внимание на
това, че индивидуалните стойности на минималните критични натоварвания за азот, както и
тези за хранителен азот са съпоставими и не
варират в широки граници, което означава, че
чувствителността и уязвимостта на изследваните рецептори от азотните отлагания е сходна.
Това рефлектира и върху средните стойности
на минималните критични натоварвания за азот,
които за иглолистни рецептори са 789 eq ha-1
yr-1 срещу 534 eq ha-1 yr-1 за широколистни, и
съответно за хранителен азот за иглолистни
индивиди 801 eq ha-1 yr-1 спрямо 550 eq ha-1 yr1
за широколистни екосистеми (табл. 2).
Критичните натоварвания за киселинност и
сяра като максимални допустими отлагания са
близки до максималните отлагания за азот и
варират между 5234 и 10044 eq ha-1 yr-1 за
иглолистни рецептори, и между 3266 и 10774
eq ha-1 yr-1 за широколистните гори (фиг. 4.).
Критичните натоварвания за хранителен
азот са по-ниски от останалите показатели и
варират между 584 и 950 eq ha-1 yr-1 за иглолистни, и между 400 и 781 eq ha-1 yr-1 за широколистни рецептори. Най- ниски са критичните натоварвания за минималния азот, когато са
достигнати максималните стойности за критичните натоварвания за сяра. В този случай се
допуска минимално натоварване с азот
CLmin(N) между 573 и 926 eq ha-1 yr-1 за иглолистните, и между 394 и 768 eq ha-1 yr-1 за широколистните горски екосистеми (табл. 2).
Като цяло широколистните рецептори са
по-чувствителни спрямо отлаганията на вкисляващи замърсители, защото всички критични
натоварвания са по-ниски от тези за иглолистните екосистеми за цялата страна и се дължи

основно на по-ниските стойности на прихода на
алкализиращи катиони от изветрителните процеси, по-ниските отлагания на алкализиращи
йони под короните на широколистните гори и
по-малко количество извлечени азот, калий,
калций и магнезий от надземната маса на широколистните рецептори спрямо иглолистните.
Уврежданията на горите от кисели валежи
и атмосферни замърсители е обект на дългосрочно проучване в рамките на международната
кооперативна програма за горите “ICP Forests”,
по която в България се работи от 1985 г.
Обобщаването на резултатите от 20-годишни
проучвания показва, че в преобладаващата част
от 256-те постоянни пробни площи в страната
се наблюдава подобряване на състоянието на
горите (около 53 %) в Югозападна България
във водосборите на р. Струма, Места и Арда, в
Северозападната, средната и най-източната
част на Стара планина, както и в долината на
р. Русенски Лом. Влошаване на състоянието на
горите е установено на запад от гр. Перник до
границата със Сърбия, в Средногорието, в източната част на Средна Стара планина, в района на Асеновград и в югоизточна България в
долината на р. Резовска и Велека. Найсъществени обезлиствания на горите са констатирани през 1998 и 2001 г. Обезлистването
и обезцветяването на асимилационните органи
на горите не са история, те продължават да се
наблюдават, като тенденциите за различните
дървесни видове са различни. Най-добро е състоянието на бука, при дъба се наблюдава подобрение, а в короните на белия бор и смърча
е установено повишаване на обезлистването
през последните години след известно подобряване през предходните [1].

Фиг. 4. Критични натоварвания за киселинност (горе) и сяра (долу) за горски екосистеми в България в ЕМЕР
мрежа 50 х 50 km, eq ha-1 yr-1
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В проучвания върху възможностите за използване на лишеите и мъховете като биоиндикатори за замърсяването на околната среда в
България,
проведени
през
1995/1996;
2000/2001 и 2005/2006 г. , Юрукова [21] прави заключение, че най-подходящи са тези от
вида Hypnum cupressiforme, които се срещат
почти навсякъде в Югоизточна Европа, докато
епифитите не се препоръчват, тъй като са подложени на екстремно въздействие от стъбления
отток при валеж.
Определените критични натоварвания за
вкисляващи замърсители имат практическа
стойност само ако се съпоставят с реалните
отлагания на съответния замърсител с валежите и в безвалежните периоди.
Въпреки сравнително високите отлагания
на сяра на територията на България, критичните натоварвания за киселинност не са превишени и отделните рецептори биха могли да
приемат допълнително, без увреждания в развитието им, между - 185 и - 5730 eq ha-1 yr-1
вкисляващи замърсители. Това се дължи на
високите отлагания на алкализиращи катиони,
които неутрализират киселите отлагания (фиг.
5.).
Трансграничният пренос на вкисляващите
замърсители зависи от много фактори като
скорост и посока на вятъра, количество и характер на валежите, температура, атмосферно
налягане и т.н. Има в литературата публикувани много модели за обособяване на частта на
отлаганията, дължаща се на далечен пренос в

Фиг. 5. Превишения на критичните натоварвания за
киселинност в България, eq ha-1 yr-1

Аналогични са и превишенията на критичните натоварвания от отлаганията на азотсъдържащи замърсители. Макар, че превишенията са ниски (между 63 и 198 eq ha-1 yr-1) и се
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процент за всички посоки, и частта от местен
произход. В България се наблюдава северозападен и североизточен пренос в Северна България, а в Южна България, в централната й
част, отлаганията са най-вече локални. В района на водосбора на р. Русенски Лом и в резервата Сребърна, теоретично са възможни трансгранични преноси от северо-източна посока, но
отлаганията на сяра в териториите на север и
северо-изток са или съпоставими с тези в България или по-ниски от тях, а отлаганията на
азот са определено по-ниски, отколкото в България. В този смисъл тези територии не са съществено застрашени от внос на вкисляващи
замърсители. У нас отлаганията там не са високи, критичните натоварвания показват добра
поносимост на рецепторите, а превишения на
критичните натоварвания, както за сяра, така и
за азот, не са установявани досега в тези териториални единици.
При определяне на превишенията на критичните натоварвания за сяра, се вижда, че за
преобладаващата част от териториалните единици няма превишения и екосистемите биха
могли да поемат допълнително натоварване
със сяра от -93 до -1634 eq ha-1 yr-1 преди
достигане на критичните натоварвания. Но въпреки това, в 4 териториални единици от ЕМЕР
мрежата (в централната част на границата с
Гърция) (фиг. 6.) критичните натоварвания за
сяра са превишени и екосистемите в тях са
подложени на отрицателно въздействие.

Фиг. 6. Превишения на критичните натоварвания за
сяра в България в ЕМЕР мрежа, eq ha-1 yr-1

наблюдават само в 5 ЕМЕР клетки от мрежата
в България, инвестициите за намаляване на сяра и азот съдържащи замърсители трябва да
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бъдат съсредоточени точно в тези териториални единици.
В преобладаващата част от територията на
България (91-93 %) не са установени превишения на критичните натовравния за сяра и
азот, което показва, че страната ни е подходяща територия за формиране на защитени зони
по Натура 2000, като цяло. Критичните натоварвания за азот са превишени в района на
Стара Загора, Димитровград, Асеновград, Перник, Горна Оряховица и Велико Търново върху
територия обхващаща около 9 %. За разлика
от азота, критичните натоварвания за сяра са
превишени само в Южна България, включваща
около 7,3 % от общия брой изследвани площи,
но в същите териториални единици, където са
превишени и тези за азота- Стара Загора, Димитровград, Перник и Асеновград. Превишенията не са много високи и при незначително намаляване на степента на замърсяване на атмосферата с азотни и серни оксиди, реалните
отлагания биха могли да се понижат до стойностите на поносимите от организмите критични натоварвания. Провеждането на такова защитно мероприятие се улеснява от факта, че
критичните натоварвания за сяра и азот са превишени в едни и същи райони, и инвестициите
могат да се съсредоточат точно в тях. А точно
в тези териториални единици са включени защитени зони по Натура 2000 (фиг. 1., 6. и 7.).

Фиг. 7. Превишения на критичните натоварвания за
азот от отлаганията на азотсъдържащи замърсители
в България, eq ha-1 yr-1

Замърсяването с вкисляващи замърсители
(сяра и азот) в другите европейски страни варира в много широки граници по данни на работната група по ефектите от замърсяването
към Конвенцията за трансграничното замърсяване - от 0.1 до над 5 gm-2 годишно (WGE,

2004). За отлаганията на сяра преобладават
стойностите между 0.5 и 1.0 gm-2 годишно в
Италия, Франция, Скандинавските страни, Русия и др. По-високи са отлаганията на сяра в
Южна Англия, Полша, Чехия, Румъния, Белгия,
Холандия, Германия и България (между 1.0 и
2.0 gm-2 годишно). През последните 10-15 години отлаганията на сяра съществено се понижиха в преобладаващата част от Европа, в т.ч.
и в България. Районите с най-високи отлагания
на сяра в Южна България съвпадат с тези с
превишения на критичните натоварвания за сяра. За разлика от много европейски страни, в
България, Испания, Южна Италия (без Сицилия), Южна Румъния, Югоизточна Украйна,
Гърция и др. няма превишения на критичните
натоварвания за киселинност, защото отлаганията на алкализиращи катиони са много високи,
което повишава толерантността на рецепторите
към киселите отлагания, доказващо се и от високите стойности на критичните натоварвания с
вкисляващи замърсители, поносими от рецепторите без увреждания. В същото време в
страни като Англия, Белгия, Германия, Полша,
Унгария и т.н. критичните натоварвания за сяра
са превишени с над 1000 mol ha-1 годишно,
защото ниските критични натоварвания за сяра
в тези райони показват много слаба поносимост на рецепторите към киселите замърсители. За това нито само отлаганията на тези вещества, нито самите критични натоварвания
могат да дадат пълна представа за опасността
от увреждания на живите организми от отлаганията на замърсителите, а съвместното им определяне заедно с превишенията на определените критични натоварвания от реалните отлагания с валежите и от атмосферата. Точно в
този аспект България е подходяща територия за
хабитатите от Натура 2000.
Що се отнася до азотсъдържащите замърсители, може да се отбележи, че България се
включва към страните с най-ниски отлагания
на азот от 0.5 до 1.0 gm-2 годишно, заедно със
страни като Португалия, Южна Франция, Русия, Финландия и др. Най-високи са отлаганията на азот в Германия, Белгия, Холандия, Източна Украйна, Полша, Унгария и др. (между
1.0 и 5.0 gm-2 годишно). Българската територия се характеризира и с много ниски превишения на критичните натоварвания за азот, от
порядъка на 0-200 mol ha-1 годишно, и то само
в незначителна част от територията на Южна
България, докато в целия пояс, обхващащ
Франция, Германия, Австрия, Северна Италия,
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Австрия, Белгия, Холандия, Полша и др., превишенията на критичните натоварвания са от
400 да над 1000 mol ha-1 годишно;
В процеса на проучванията в рамките на
Международната кооперативна програма по
моделиране и картографиране на критичните
натоварвания на вкисляващи замърсители и
тежки метали (ICP Modelling and Mapping
critical loads) се събира и интерпретира важна
информация за отлаганията на замърсители с
валежите на територията на България. Тези
данни могат да се използват и при определяне
на мрежата Натура 2000. Мониторингови измервания на отлаганията от този тип трябва да
продължат и в бъдеще, тъй като отлаганията са
променливи във времето и с тях може да се
следи превишаването на критичните натоварвания за замърсителите, да се реагира своевременно чрез намаляване на степента на замърсеност в съответните райони и с това да се
опазят застрашените рецептори.
Заключение, изводи и препоръки
В настоящето проучване е обвързана картата на предвидените за регулация територии
по Натура 2000, в съответсктвие с Директивата за птиците и за хабитатите, с ЕМЕР мрежата
за екологичен мониторинг в Европа.
Определени и картографирани са емпирични критични натоварвания за азотни отлагания за преобладаващите хабитатни групи в
проекта Натура 2000 и са съпоставени с определените и картографирани критични натоварвания за вкисляващи замърсители за горски
екосистеми за цялата територия на страната по
балансовия метод за устойчивото развитие на
екосистемите.
Представени са и карти на отлаганията на
вкисляващи замърсители (сяра и азот) в българската част от ЕМЕР мрежата, спрямо които
са изчислени и картографирани превишенията
на критичните натоварвания за вкисляващи замърсители за отделните териториални единици
от ЕМЕР мрежата в България. Най-високи са
отлаганията на сяра в северо-западна България,
но критичните натоварвания за сяра са превишени най-вече в райони с местни източници на
замърсяване със серни оксиди (Стара Загора,
Димитровград).
Подготвена е подробна база данни за основните хабитатни групи в предвидените за регулация в Натура 2000 териториални единици,
включваща необходимата информация за определяне и картографиране на индивидуалните
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емпирични критични натоварвания за вкисляващи азотни замърсители.
Представената информация за критичните
натоварвания на вкисляващите замърсители и
за превишенията на критичните натоварвания
от реалните отлагания ясно показва, че територията на България е подходяща за изграждане
на мрежа Натура 2000, тъй като поносимостта
на рецепторите е много висока, критичните натоварвания за киселинност не са превишени
никъде, а тези за сяра и азот са превишени с
малки стойности в незначителна част от територията на страната ни (7.3 – 9%) и при добра
инвестиционна политика в намаляване на замърсяването на атмосферата с азотни и серни
оксиди точно в тези териториални единици, биха могли да се опазят рецепторите и в тях.
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MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF HABITATS UNDER
REGULATION “NATURA 2000” USING CRITICAL LOADS OF ACIDIFYING
POLLUTANTS

2

Nadka Ignatova1, Radka Fikova2
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Central Laboratory of General Ecology, BAS, Sofia, Bulgaria
Abstract

Areas under EU regulations 79/409/EEC and 92/43/EEC have been incorporated into the EMEP network for
ecological monitoring in Europe. Emperical critical loads of nitrogen for major habitats groups under EU regulation
have been determined and compared with critical loads of acidifying pollutants for the hall Bulgarian territory,
using steady state mass balance method. The acid deposition of sulfur and nitrogen as well as the exceedances of
critical loads have been mapped in EMEP grid cells in Bulgaria. The most important depositions have been found in
the North- western part of the country but the exceedances of critical loads have been calculated mostly for the
region with local sources of pollution. All data base information needed for nitrogen empirical critical loads
calculation for the main habitats groups under EU regulation have been collected and treated statistically. The
results concerning critical loads of acidifying pollutants and their exceedances by real depositions obtained in this
study have shown that Bulgarian areas under EU regulation are very suitable to be included in Natura 2000
network because of their low sensitivity to the acid deposition. Critical loads of acidity are not exceeded whereas
the critical loads of sulfur and nitrogen have been exceeded in a small part of EMEP grid cells but with a good
investment in decreasing the emissions of sulfur and nitrogen their receptors could be well protected.
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Резюме
Град Велико Търново е разположен в Централна Северна България, в долината на река Янтра, административен център с население 81977 души. В статията са разгледани основните източници на емисии на вредни
вещества в атмосферния въздух - “Топлофикация ВТ” АД, топлофикационните котли към промишлените предприятия, административния сектор, битови източници и транспорт. Направена е оценка на качеството на атмосферния въздух в района на гр. Велико Търново, по отношение на наблюдаваните показатели – прах, фини
прахови частици, серен диоксид, азотни оксиди. Предложени са мерки, чрез които трябва да се избегнат, предотвратят или намалят вредните ефекти върху човешкото здраве и околната среда.
Ключови думи: замърсяване на въздуха, източници на емисии, качество на въздуха
Key words: air pollution, sources of atmospheric pollution, air quality

Увод
Доброто качество на атмосферния въздух
е една от важните характеристики за качеството на живот на хората. В централните райони
на големите градове въздухът е 15-30% помръсен отколкото в "средностатистическия
периферен квартал", а по най-оживените улици
- до 60% повече от предградията [4].
Според официалната статистика на Световната здравна организация (СЗО), заради глобалното затопляне и влошаване състоянието на
околната среда, в големите градове умират 2
до 3 пъти повече хора, отколкото от туберкулоза и пътно-транспортни произшествия. Това
изисква постоянен контрол и адекватни мерки
за ограничаване на замърсяването на въздуха
[4].
Целта на проучването е да се определят
основните източници на замърсяване и емисиите на вредни вещества, и да се направи оценка
на състоянието на атмосферния въздух и съществуващата система за мониторинг на въздуха в района на гр.Велико Търново, което е
основен етап при управление качеството на
въздуха.
Обект на проучване е гр. Велико Търново.
Разположен в Централна Северна България, в
долината на река Янтра, със средната надморска височина около 210 m. Населението на гр.
Велико Търново е 81 977 души.
Метод на работа. За определяне на емисиите са използвани изчислителни методи, чрез
емисионни фактори [8, 13, 14].
Анализът на имисиите се основава на систематизиране и обработка на данни от пункта
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за мониторинг на въздуха в гр. Велико Търново
за периода 2002-2004 г. [1].
Обработката и оценката на данните е направена в съответствие с нормативните изисквания за управление и оценка на качеството на
въздуха [9, 10, 11].
1. Релеф и климат
Върху поведението на атмосферните замърсители влияние оказват релефът и климатът на района.
За територията на гр.Велико Търново е
характерен хълмистия и отчасти нископланински характер на релефа.
Средногодишната температура на въздуха
е 11.2°С. Абсолютната минимална температура е –28.1°С, измерена през м.януари, а максималната е 42.0°С, измерена през м.август
[7]. Продължителността на отоплителния период е около 180 дни.
През зимните месеци се установява повисока влажност на въздуха (78-81% - от м.ХІ
до м. ІІ), което спомага за задържане на замърсителите в приземния слой [2].
Валежите са един от основните метеорологични елементи влияещи върху степента на
комфортност на климата и самопречистващия
механизъм на атмосферата. Режимът на валежите е с ясно изразен юнски максимум и есенен минимум [5].
В района преобладават западните ветрове,
следвани по честота от северните и северозападните ветрове [3]. Тези метеорологични показатели са главен фактор за пренасяне на
въздушните замърсители. Преносът на въздуш-
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ни маси се разпределя от север-северозападзапад. Средногодишната скорост на вятъра е
1,3 m/s. Тихото време (със скорост на вятъра
до 1 m/s) е характерно за по-голямата част от
годишния период – 63%.
Климатът се характеризира с продължително безветрие и висока влажност на въздуха
през есенно-зимния период, които обуславят
ниска самопречиствателна способност и създават предпоставки за трайно задържане на замърсяването на въздуха.

2. Емисии на вредни вещества в атмосферния
въздух
Основни източници на емисии на вредни
вещества в атмосферния въздух за района на
гр. Велико Търново са: „Топлофикация” АД,
“Дървообработване ВТ” АД, “Болярка ВТ” АД,
“Великотърновска мелница – Спринт”, “Винпром – Велико Търново”, МОБАЛ “Др Ст. Черкезов”, транспорт, бит и общественоадминистративен сектор.
Обобщените емисии на основните газообразни вещества, по източници, са представени
в табл. 1.

Табл. 1. Годишни емисии от основни газообразни замърсители
SОx
NOx
ЛОС
CH4
CO
Емисии
t
t
t
t
t
Общо
2843,6
573,5
359,3
67,4
2792,6
Източник
% от общото количество
Промишленост
69
45
1
7
1
Транспорт
41
82
10
74
Битови източници
16
4
16
81
24
Обществено-административен сектор
15
10
1
2
1

От представените в таблицата данни се установява следното:
- Промишлеността е основен източник на
емисии от серен диоксид, азотни оксиди и въглероден диоксид;
- Транспортът е основен източник на
емисии от летливи органични съединения, въглероден оксид и азотни оксиди;
- Битовите горивни уредби и обществено-административният сектор са източници основно на емисии от метан, серен диоксид и въглеродни оксиди.

CO2
хил.t
212,7
58
13
11
18

1,2 пъти ПДК. През 2004 г. има 4 случая, с
максимална стойност 1,5 пъти ПДК.
На фиг. 1 са представени средните месечни концентрации на общ прах. От графиката се
вижда, че средните месечни стоъности за трите
години не се различава съществено, като се
наблюдава повишаване на запрашаването на
въздуха през есенно-зимния сезон и лек спад
през летните месеци. Открояват се само два
пика – през февруари 2002 г. и декември 2004
г.
Средно месечни концентрации на общ прах
0,3
0,25
mg/m3

3. Състояние на атмосферния въздух
Оценката на състоянието на атмосферния
ваздух в района на гр.В.Търново е направена
на базата от данни за основните замърсители,
измервани в района – прах, серен диоксид,
азотни оксиди и ФПЧ10.
Прах. Средноденонощните концентрации на
прах варират в широк диапазон. В повечето
случаи установените стойности са по-ниски от
пределно допустимата норма концентраця
(ПДК-0,25 mg/m3).
Най-голям брой дни и най-значителни превишения над допустимата норма има през
2002 г., съответно 14 дни, с максимална стойност на измерената концентрация 1,7 пъти
ПДК. През 2003 г. са регистрирани само 2
такива случая, с максимално превишение от

0,2

2004г.
2003г.

0,15

2002г.

0,1
0,05
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

месеци

Фиг. 1. Средни месечни концентрации на общ прах

Средногодишните концентрации на общ
прах са представени на фиг. 2. За четири годишния период се установява незначително
вариране на измерените стойности, като средногодишните концентрации през целия период
са по-ниски от допустимата норма.
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mg/m3

Средно годишни концентрации на общ прах
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

прах
ПДК

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.

години

Фиг. 2. Средногодишни концентрации на прах

Серен диоксид. Измерените еднократни
концентрации на серен диоксид варират от 0
µg/m3 до 122 µg/m3, като най-високите са около 3 пъти по-ниски от ПДКмах.ед. Средноденонощните концентрации са по-ниски както от
нормата, така и от горния оценъчен праг (0,75
µg/m3, Наредба 9 от 1999г.). Долният оценъчен
праг е превишен само веднъж през 2002 г. и 3
пъти през 2003 г.
На фиг. 3 са представени средните месечни концентрации на серен диоксид за периода
2002-2004 г.
Средно месечни концентрации на серен
диоксид

Азотен диоксид. Измерените ½ часови
концентрации варират от 0 до 249 µg/m3.
Стойности над ПДК мах.ед. са установени само
в единични случаи (по 1 случай през 2002 г. и
2004 г.), достигащи 1,2 пъти ПДК.
Горният оценъчен праг на азотни оксиди
(120 µg/m3) е превишен в 2 случая през 2003
год. и 4 случая през 2004 г. Превишенията на
долния оценъчен праг (100 µg/m3) са съответно
- две през 2002 г., три - 2003 г. и 1 през
2004г.
На фиг. 5 са представени средните месечни концентрации на азотен диоксид за периода
2002-2004 г. От фигурата се вижда разликата
в месечните стоиности през отделните години.
Най-ниски са средните месечни концентрации
през 2002 г., известно повишаване има през
2003г. и още по-голямо през 2004 г. От представената графика се вижда сезонна динамика в
концентрацията на азотните оксиди, като през
есенно-зимния сезон се установяват значително
по-високи стойности.
Средно месечни концентрации на азотен
диоксид
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Фиг. 3. Средни месечни концентрации на серен диоксид

Средно годишни концентрации на серен диоксид
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Фиг. 5.Средни месечни концентрации на азотен диоксид

Средногодишните концентрации на азотен
диоксид са представени на фиг. 6 и показват
рязко покачване в периода 2001-2004 г., независимо че остават значително по-ниски от допустимата норма.
Средно годишни концентрации на азотен диоксид
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Ходът на кривите на месечни концентрации през отделните години е еднакъв. Наблюдава се значително повишаване на средните месечни стойности през студените месеци (декември - февруари), което се свързва с отоплителния сезон и емисиите от горивни инсталации, използващи въглища и мазут.
Средногодишните концентрации на серен
диоксид са представени на фиг. 4. Варирането
на установените стойности през отделните години е значително, но за целия период остават
по-ниски от допустимата норма.

2004г.

Фини прахови частици (ФПЧ10). Средните
24 часови концентрации варират в широк диа-
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пазон, като в по-голяма част от случаите превишават нормата, горните и долни оценъчни
прагове. Превишение на допустимата концентрация (ДК) се наблюдава, съответно в 52 дни
през 2002 г., 93 дни - 2003 г. и 89 дни – 2004
г.. Превишението над нормата варира от 1,1
до 5 пъти през отделните дни. Концентрации
по-ниски от ДОП (20 µg/m3) са регистрирани
само в 10 дни от 2002 г., 11 дни на 2003 г. и
8 дни на 2004 г.
На фиг. 7 са представени средните месечни концентрации на ФПЧ10. От представената
графика се вижда, че ходът на кривите на
средните месечни концентрации на ФПЧ10 е
еднакъв през отделните години, с ясно очертаващ се есенно-зимен максимум.
Средно месечни концентрации на ФПЧ10
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Фиг. 7. Средни месечни концентрации на ФПЧ10.

Средногодишните концентрации на фини
прахови частици са представени на фиг. 8.
Графиката показва определено намаляване на
средните годишни стойности от 2001 към 2003
година, и задържане на почти същото ниво през
2004г., като установените концентрации значително превишават средногодишната допустима
норма.

mkg/m3

Средно годишни концентрации на ФПЧ10
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спомагаши за задържането на атмосферните
замърсители в приземния слой.
4. Мониторинг на атмосферния въздух.
От промишлените предприятия, контрол
върху емисиите се осъществява единствено в
“Топлофикация ВТ” АД, периодично – един път
годишно.
Мониторинг на атмосферния въздух в гр.
Велико Търново се провежда само в 1 пункт за
постоянни (кв. Триъгълника) измервания. Пунктът се обслужва с ръчни лабораторни методи.
Измерват се концентрациите на: прах, серен
диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици
(ФПЧ10). За прах и ФПЧ10 се пробонабира веднъж дневно от 2 до 4 часа. За серен диоксид и
азотни оксиди се вземат проби четири пъти
дневно по ½ час. Използват се стантартизирани
методи за анализ на пробите.
Системата за мониторинг на въздуха в района на гр.В.Търново има някои съществени
недостатъци:
- Постоянен контрол върху емисиите на
вредни вещества не се провежда в нито
едно от промишлените предприятия в
гр. Велико Търново. Единичните контролни измервания не позволяват да се
даде реална оценка на емисиите, и не
дават възможност да се вземат решения и да се въздейства върху източника.
- Пунктът за имисионен контрол, обслужван ръчно, за повечето от наблюдаваните показатели не може да изпълни
изискването за обхват на измерванията
и 90% минимум регистрирани данни.
Не са спазени изискванията на Европейските Директиви за качество на атмосферния въздух: 96/62/ЕС – за
оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

2004г.

години

Фигура 8. Средно годишни концентрации на ФПЧ10

От направения анализ и оценка на състоянието на въздуха се установява повишаване
нивата на атмосферните замърсители през
зимните месеци. Причина за това са емисиите
от различните горивни инсталации, работещи
на въглища и течни горива, автомобилния
транспорт, разпръскването на сол по улиците
през зимата, както и честите мъгли и други
неблагоприятните метеорологични условия,

Изводи
- В района на гр. Велико Търново няма
крупни източници на емисии и не се
установява значително емисионно натоварване на атмосферния въздух.
- Постоянен замърсител на въздуха в
града се явяват ФПЧ10.
- Замърсяване на въздуха с прах и азотни оксиди се установява изключително
рядко, единични случаи, само в отделни дни и часове. Не се установява замърсяване със серен диоксид.
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-
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1.
2.

Релефът и климатичните условия създават предпоставка за задържане на
атмосферните замърсители в приземния слой, което води до повишаване на
замърсяването на въздуха през зимните месеци.
Превишаването на оценъчните прагове
и допустимите норми изисква разработване на програма за оценка и управление качеството на въздуха. В
програмата вниманието да се насочи
към мерки за ограничаване на праховите емисии (ФПЧ), като газифициране
на града и намаляване използването на
въглища и брикети за отопление, подържане на уличната мрежа, подобряване организацията на движение на
моторните превозни средства и др.
За осигураване на достоверна информация за качеството на въздуха в района е необходимо да се предприемат
действия за привеждане на системата
за мониторинг на въздуха в съответствие с нормативните изисквания.
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ASSESSMENT AND MANAGEMENT OF AIR QUALITY IN VELIKO TARNOVO TOWN
Mariana Doncheva, Miroslava Lazarova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Veliko Tarnovo is a town situated in the central part of North Bulgaria in the valley of the Yantra river. The
town is a administrative centre with a population of 81 977 citizens. The publication was focused on the main
sources of atmospheric pollution – heating production, household appliances and transport. Air quality assessment
was performed concerning a set of observed parameters - particulate matter, fine particulate matter, SO2 and
NOx. Appropriate measures for prevention and reduction of the adverse effects of air pollution on human health
and the environment were proposed.
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Резюме

Енергията е основната движеща сила на нашето общество и в основата на индустриалната цивилизация.
Неотложни въпроси, сред които промяната на климата, нарастващата зависимост от петрол, повишаване на
цените на енергията, ни дават повод да преосмислим начините за нейното производство и потребление. Възобновяемите енергийни източници представляват важен инструмент на решение за гарантиране на устойчиво бъдеще по отношение на енергийната обезпеченост. Ползването на слънчева термична енергия за охлаждане и
климатизация в момента е сравнително нова технология, но предлага алтернатива с огромен потенциал. Разработката разглежда още едно от възможните приложения на термичните слънчеви колектори, което може да
бъде разумна алтернатива на конвенционалното охлаждане. В това изследване е обоснована перспективността
от използване на слънчевата енергия за охлаждане и климатизация. Разгледани са и се дискутират принципа на
действие на слънчево охлаждане и използването на слънчевата енергия, като източник на топлина, в абсорбционен цикъл на охлаждане. Извършена е предварителна оценка за енергийния баланс, икономическата целесъобразност и проблеми свързани с реализацията на проекти по слънчево охлаждане.
Ключови думи: слънчево охлаждане, слънчеви колектори
Key words: solar cooling, solar collectors

Увод
Значителна част от енергийните разходи
на една сграда се дължат на системата за
отопление, вентилация и климатизация. Всички
те целят постигане на температурен комфорт и
добро качество на въздуха в сградите. Делът на
сектора за отопление и охлаждане се равнява
на 50% от общото енергийно потребление в
рамките на ЕС. Необходимостта от енергия за
охлаждане расте с бързи темпове. Много слънчеви технологии за отопление, охлаждане и
проветряване могат да се използват за намаляване на този разход на енергия. Делът на ВЕИ
за производство на енергия за целите на отопление и охлаждане е едва 10%, т.е. техният
потенциал далеч не се използва достатъчно
ефективно [1].
Специалисти от цял свят търсят алтернативни решения, гарантиращи икономия на
енергия, без да се нарушава комфорта на обитателите на сградите, като се вземат в предвид
очакванията за повишаване цените на горивата,
тенденцията към оптимална енергийна ефективност и заложените критерии за устойчиво
развитие. За да се подобри ефективността при
използването на енергия във връзка с нарасналите нужди, е необходимо да се оптимизира
значително охлаждащата система през горещите летни месеци.

Максималната мощност, която се използва
за охлаждане, практически съвпада по време с
максималната мощност на слънчевата радиация и следователно, слънчевото охлаждане се
явява естествено решение на проблема. Източниците на топлина за охладители, задвижвани
от топлина са различни - дървесна биомаса,
дървени въглища, земеделски отпадъци или
слънчеви термични колектори. Заедно с производството на гореща вода, слънчевото охлаждане дава ясна заявка за използване на топлинната слънчева енергия в строителния сектор.
Предмет на настоящата разработка е използването на топлината получена от слънчеви колектори, които генерират гореща вода за слънчевата система на охлаждане.
Технологиите на слънчево охлаждане и
климатизиране на въздуха представлява все поголям интерес за страните с топъл климат.
Слънчевото охлаждане има някои предимства
пред слънчевото отопление. Необходимостта
от охлаждане съвпада по фаза с периода на
постъпване на слънчевата радиация през годината и денонощието. Доколкото нивото на
слънчевата радиация представлява определящ
фактор, който влияе на величината на температурата на външния въздух, очевидно, че найтоплото време на годината обикновено настъпва в периода на най-голямата интензивност на
слънчевата радиация. Аналогично в течение на
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денонощието, най-високите температури съвпадат по време с най-високото ниво на слънчевата радиация. Летният пик на използване на
електроенергия съвпада с пиковата интензивност на слънчевата радиация, която от своя
страна предизвиква максимална нужда от охлаждане. По този начин използването на слънчевото охлаждане може рязко да намали разхода на електроенергия в пиковия период.
1. Принцип на слънчево охлаждане
Два са основните методи за понижаване на
температурата на въздуха при изкуствено охлаждане на помещенията - отвеждане на топлинната енергия от въздуха и охлаждане чрез
изпарение. Методът на изпарително охлаждане
се използва оптимално при сух и горещ климат, но при повишено влагосъдържание на въздуха този метод е неприложим. Във влажен

климат е целесъобразно да се приложи метода
на охлаждане чрез изсушаване - абсорбционно
изсушаване. Слънчевото охлаждане представлява охлаждане, който използва като източник
на топлина за ре генеративния процес на сушене, слънчева енергия в абсорбционен цикъл на
охлаждане. За нуждите на системата на слънчево охлаждане могат да бъдат използвани както плоски така и вакуумно-тръбни слънчеви
колектори, в зависимост от необходимата температура за работа на генератора в използвания модел. Получената охладена вода или въздух подпомага климатичните системи или системи за вентилация. Основната структура на
слънчева охладителна система е показана на
фиг. 1.

Фиг. 1. Структура на слънчева охладителна система

2. Принцип на действие на абсорбционна хладилна машина (АХМ)
Абсорбционните хладилни машини са устройства, които използват безопасни за околната среда технологии за производство на студ за
кондициониране на въздуха и други процеси на
охлаждане. Те работят на принципа промяна на
концентрацията на разтвор от течности с различна температура на кипене. Произвеждането
на студ в абсорбционните хладилни машини се
извършва за сметка на изпарението на течен
хладилен агент в изпарител при ниско налягане, който преди това е втечнен в кондензатор
при високо налягане. Кръговият процес е съпроводен със загуба на топлинна енергия внесена от вън. В работния процес на абсорбционната хладилна машина (АХМ) за работно тяло
служи бинарна смес – хладилен агент и сорбент. Сорбентът е вещество, което химически
се свързва с хладилния агент при ниски темпе-
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ратури и се отделя от него при високи температури. В качеството на сорбенти се използват
твърди поглътители на влага (адсорбенти), които при поглъщане не менят своето агрегатно
състояние (към тях се отнасят геловете).Течни
поглътители или абсорбенти са разтвори на
солите на бром-литий, хлор-литий и др. Понякога се прилага водно-амонячен разтвор, в който амоняка служи за хладилен агент, а водата
за абсорбер. За високо температурни изпарения може да се използува бинарната смес вода
(хладилен агент) – литиев бромид (абсорбент).
Принципа на действие на абсорбционните хладилни машини се основава на това, че водата в
условия на вакуум се изпарява при ниски температури и при изпарение отнася топлината от
въздуха. За хладилни агенти се използват течности, чиято температура на кипене при атмосферно налягане е под 0ºС, температурата
на наситените пари, получени от такива теч-
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ности е под температурата на околната среда.
Схема на абсорбционна хладилна машина вода–литиев бромид е представена на фиг. 2.
Основни елементи на АХМ са генератор,
кондензатор, изпарител, абсорбер. В генератора при температура Тн на бинарния разтвор се
подава топлина (от слънчеви колектори Qсл.к). С подаването на топлина в генератора
се извършва термохимична компресия – и по
линия 1-2 се изпарява част от хладилния агент
и концентрацията в разтвора намалява, а количеството пари в обема на генератора нараства
и налягането се повишава. Под действие на то-

ва налягане парите на лесно кипящата течност
и незначително количество водни пари постъпват в кондензатора, където кондензират за
сметка на охлаждащата вода или въздух, като
топлината на кондензация Qк се отвежда в атмосферата - температура Тк линия 3-4. Пътят
на течния хладилен агент минава през дроселиращия вентил и изпарителя на хладилната камера. При дроселирането налягането на хладилния агент намалява, а температурата му се
понижава под температурата в хладилната камера.

а.

б.

Фиг. 2. а). Принципна схема на абсорбционна хладилна машина; б). Процеси в Т, s-диаграма
Легенда: Г - генератор, К - кондензатор, И - изпарител, А - абсорбер, П - помпа, Т - топлообменник, ДВ - дроселиращ вентил

В резултат на топлообмена хладилния
агент се изпарява, линия 5-6 и температура То,
като към него се подвежда топлина Qи. Парите
на хладилния агент отиват в абсорбера, при
температура Та по линия 7-8, където бинерният разтвор абсорбира парите на хладилния
агент от изпарителя, което е придружено с отделяне на топлина - Qа, която се отвежда с охлаждащата вода. Обогатеният разтвор се изпраща отново в генератора за нов цикъл. Процесите в генератора и кондензатора протичат при
високо, а тези в абсорбера и изпарителя при
ниско налягане. Правият цикъл на Карно минава през точките 1-2-3-8-1, а обратния през точките 4-5-6-7-4.
3. Системи за слънчево охлаждане
3.1. Хладилни слънчеви системи с отворени и затворени термодинамични цикли.
Слънчевите хладилни системи условно могат да се разделят на две групи: затворени и
отворени термодинамични цикли в зависимост
от това встъпва или не хладилния агент в контакт с атмосферата. Абсорбционна хладилна

машина с открит термодинамичен цикъл е
представена на Фиг. 3а.
Основните елементи са изпарител, абсорбер и регенератор. Регенераторът (десорбер)
представлява открита наклонена повърхност,
която поглъща слънчевото излъчване. Водният
разтвор например на литиев бромид, се подава
в регенератора, където се нагрява до 45ºС. Повишава се концентрацията за сметка на изпарението на водата. Разтворът се подава в абсорбера, където се поглъщат водните пари отделени в изпарителя. При това водата в изпарителя се охлажда до 5-15º С и се подава на потребителя. Топлината на абсорбция се отвежда
с охладената вода, която протича по тръбите на
абсорбера, а въздуха, който се отделя от разтвора се изхвърля с вакуумна помпа. За регенератор може да се използва плоския покрив на
сграда. Недостатък при отворения тип представлява замърсяването на разтвора или разреждане му от дъжда. За да се избегне това се
използват регенератори, които се покриват със
стъкло, но се намалява интензивността на изпарение. На фиг.3б. е показана схема на водно-амонячна слънчева система за кондициониране на въздуха от затворен тип.
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а). отворен тип
б). затворен тип
Фиг. 3. Принципна схема на: а). абсорбционна хладилна машина, б). водно-амонячна слънчева система за кондициониране на въздуха
Легенда: 1 - регенератор, 2 - топлоизолация, 3 - разширителен съд, 4 - поплавък, 5 - вентил, 6 - топлообменник, 7 - изпарител, 8 - абсорбер, 9 - топлообменник на абсорбера, 10 - вакуумна помпа, 11 - помпа за разтвора, Сл.к - слънчев колектор, Г
- генератор, К - кондензатор, И - изпарител, А - абсорбер, Т - топлообменник, П - помпа

3.2. Комбинирани системи за отопление и
охлаждане
Площта на слънчевите колектори, които се
използват при системи за охлаждане е сравнима с площта необходима при системи за отопление на сгради. Икономическата целесъобразност препоръчва използването на комбинирани
системи за отопление и охлаждане. Включването на абсорбционен термо-трансформатор позволява да се използва слънчевата енергия за
отопление и охлаждане. Загрятата във вакуумните слънчевите колектори вода до 80-100ºС,
може да се използва през зимата за отопление,
а през лятото за добив на студена вода с температура около 6ºС чрез абсорбционната хладилна машина. За хладилна мощност 1kW се
изразходва 1,5 - 2kW топлинна мощност [ 2 ].

Фиг. 4. Слънчева инсталация за отопление и охлаждане
Легенда: СК - слънчев колектор, АТ - абсорбционен трансформатор, П - помпа
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3.3. Сорбционни процеси в помощ на
климатични инсталации
Процесите на сорбция в помощ за климатизацията са били известни отдавна, но се използват в ограничена степен в Европа от около
15 години. Тези системи са икономически
ефективни, ако използват топлинна енергия от
когенерация или слънчеви термични системи.
Основния сорбционен принцип в помощ на
климатизацията е показан на фиг. 5. Топлината
от слънчевите колектори се използва в топлообменника с цел изсушаване на сорбента.
При системата за климатизация, която използва сорбционни процеси, външния въздух
минава през въртящ се барабан със сорбент,
при което част от влагата, съдържаща се в него, се поглъща. Въздухът става по-сух и се
загрява от отделената топлина в следствие на
сорбцията. Тази топлина се отдава на акумулиращият материал в регенеративния барабан,
при което се достига определена температура.
Охлаждането на въздуха чрез изпарение и овлажняване, продължава в оросителната камера
и той се подава в сградата. Отработения въздух
от помещенията се охлажда в оросителна камера и преминавайки през регенеративния барабан на топлообменник отнема от него топлина. Следва загряване на въздуха в топлообменник, който използва топлина от слънчеви колектори. Вече нагретия въздух преминава през
сорбционния барабан, който в следствие на
процес на десорбция се овлажнява и охлажда.
Така сорбентът в барабана регенерира, като
поглъща топлина и отделя свързаната вода.
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Тези системи работят добре при климат с висока влажност на въздуха.

Фиг. 5. Структурна схема за климатизация на сграда използваща сорбционни процеси

4. Класификация и параметри на найпопулярните системи за слънчево охлаждане
Преглед на процесите при слънчево охлаждане и кондициониране на въздуха в сгради
Процес
Охлаждаща циркулация
Резултати от процеса
Тип на сорбента
Използвани материали
хладилен агент/
сорбент
Технологии на пазар
Хладилна мощност
[kW]
Коефициент на полезно действие
Работна температура
[ºС]
Слънчеви технологии

и стойностите на някой основни параметри за
отделните видове е представено в табличен вид
Табл. 1.

Табл. 1. Преглед на процесите при слънчево охлаждане
Затворен
Отворен
Отворена охладиЗатворена охладителна циркулационтелна циркулационна система.
на система.
Изсушаване на възПроизводство на
духа и изпарително
студена вода
охлаждане
Твърд
Течен
Твърд
Течен
вода - калциев хловода - силикагел вода - силикагел
рид,
вода - вода - литиев
амонячни соли
вода - литиев хловоден разтвор на
бромид - вода
(в разработка)
рид - целулоза
хлорид
сорбционни в поадсорбционнa
абсорбционнаa
мощ на климатични
хладилнаa машинаa хладилнаa машинаa
инсталации
адсорбционни
абсорбционнаa
[20-350kW]
хладилнаa машинаa хладилнаa машинаa
за модул
[50-430kW]
[35kw- 5MW]
0,6 - 0,75
едностъпална
0,5 - >1
>1
0,3 - 0,7
<1,2
двустъпална
80 - 110 ºС
едностъпална
45 - 95 ºС
45 - 95 ºС
60 -95ºС
130 - 160 ºС двустъпална
плоски водни и възплоски водни и възвакуумно-тръбни и
вакуумно-тръбни
душни слънчеви
душни слънчеви
плоски водни слънколектори
колектори
колектори
чеви колектори

Резултатите в таблицата показват, че при
едностъпалните абсорбционни хладилни машини коефициентът на полезно действие е 0,6 0,75, а при двустъпалните достига до 1,2. Работната температура при адсорбционните със
затворен цикъл е 60-95ºС и коефициент на по-

лезно действие 0,3 - 0,7. Тези работни температури позволяват използването както на плоски, така и на вакуумно-тръбни колектори. Недостатъците на адсорбционните хладилни машини с твърди сорбенти се състои в намалява-
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не на хладо-производителността заради деградация на адсорбента.
Изводи и препоръки
Едно от перспективните направления за
използване на слънчевата енергия е слънчевото
охлаждането. Следва да се отчете, че при охлаждането, като правило се използва, енергия
от най-ценния вид - електрическа енергия. Благоприятно обстоятелство за използване на
слънчевата радиация при охлаждане на сгради
представлява фактът, че необходимостта от
охлаждане съвпада по фаза с периода на постъпване на слънчевата радиация. Климатичните
и охлаждащи системи в новопостроените сгради е редно да се проектират така, че да зависят
минимално от енергийната мрежа. Така, че е
настъпило времето да използваме слънчевата
енергия за поддържане комфорт в помещенията. Слънчевото охлаждане представлява висша
смарт-технология. Тази технология използва
безвредни охлаждащи течности и намалява на
половина количеството на конвенционалната
първична енергия в сравнение с обичайните
системи [4]. За да се използва технологията на
слънчевото охлаждане трябва да се решат
проблеми от рода на: ограничена информираност, отсъствие на ноу-хау и инструменти, а

така също и на информационни стандарти. Изследването, анализът и внимателната селекция
помагат да подсигурят най-добрите и енергийно
ефективни климатични и охладителни системи,
съобразени с изискванията на модерния бизнес
и конкретните изисквания на обитателите на
сградите.
Тази работа е подпомогната от Европейски Социален Фонд, 2007-2013 г., по ОП “Развитие на човешките ресурси”, проект BG051PO 001/07/3.302/58.
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SOLAR COOLING
1

Maya Stoyanova1, Lilyana Takeva2, Rumen Stoykov1
Central Laboratory of Solar Energy and New Energy Sources, BAS, Sofia, Bulgaria
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University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract

Energy is the principal moving force of our society and lays in the basis of the industrial civilization. Some
pressing problems, amongst them climate changes, the increasing dependence on oil and the energy growing
prices give the occasion to give a new meaning of the ways of energy production and consumption. Renewables
are an important instrument for decisions about warranting sustainable future in respect to energy security. Using
solar thermal energy for cooling and climatization is a comparatively new technology but it holds out huge
potential. The work examines one possible application of solar thermal collectors more which could be a
reasonable alternative to conventional cooling. Proof is given for the prospect of using solar energy for cooling and
climatization. The operational principals of solar cooling and of using solar energy as heat source in the absorption
cooling cycle are concerned and discussed. Preliminary assessment of the energy balance is made and the
economical advisability and the problems related to the realization of solar cooling projects are evaluated.
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Резюме
Изчерпването на световните запаси от въглища, нефт, дървесина, а и непрекъснато растящите цени на
електро- и топлоенергията, карат обществото да търси нови и ефективни начини за усвояване на различни
природни ресурси. Слънчевата енергия която е акумулирана в земята, подземните води или във въздуха е екологично чиста енергия, която с помощта на термопомпите може да се превърне в източник на топлина без да
се променя природата и да се нарушават нейните естествени процеси и чистота. Термопомпите използват
възобновяемите енергийни ресурси от околната среда и по този начин позволяват да се черпи от неограничения потенциал на природата. В работата е разгледан принципа на работа на термопомпите, основните видове
термопомпени инсталации, както и възможностите за съчетаване на термопомпите с устройства оползотворяващи слънчевата радиация. Изяснени са икономическия и екологичен ефект от приложението на термопомпите, както и съвременните тенденции за използването на термопомпените инсталации. Състоянието на енергиино-горивното балансиране в нашата страна, предлага благоприятни възможности за внедряване на термопомпите като ефективно средство за намаляване разхода на първична енергия в нискотемпературните технологични и битово-отоплителни процеси.
Ключови думи: термопомпени инсталации, слънчева енергия
Key words: installations with heat pumps, solar energy

Увод
Изчерпването на световните запаси от въглища, нефт, дървесина, а и непрекъснато растящите цени на електро- и топлоенергията,
карат обществото да търси нови и ефективни
начини за усвояване на различни природни ресурси. Стремежът на човечеството да запази
малкото неизразходвани конвенционални горива по-дълго време, е основният фактор за интензивното развитие и използване на възобновяеми енергийни източници. За разлика от традиционно използваните енергийни ресурси
енергията на слънцето, земята и водата няма
да бъде изчерпана още милярди години. Слънчевата енергия която е акумулирана в земята,
подземните води или във въздуха е екологично
чиста енергия, която с помощта на термопомпите може да се превърне в източник на топлина без да се променя природата и да се нарушават нейните естествени процеси и чистота.
Термопомпите използват възстановимите енергийни ресурси от околната среда и по този начин позволяват да се черпи от неограничения
потенциал на природата. Състоянието на енергиино-горивното балансиране в нашата страна,
предлага благоприятни възможности за внедряване на термопомпите като ефективно средство за намаляване разхода на първична енергия

в нискотемпературните технологични и битовоотоплителни процеси.
1. Принцип на действие на термопомпа
Термопомпите са съоръжения предназначени да осигуряват топлинна енергия за различни видове битови и промишлени нужди използвайки възобновяеми енергийни източници.
Такива енергийни източници са атмосферния
въздух, почвата, водата, които непрекъснато се
обновяват от слънцето. Чрез добавяне на допълнителна енергия, термопомпите могат да
повишат или понижат температурата на този
енергиен източник до необходимото ниво. При
естествени условия топлината преминава от
едно тяло в друго с посока от тялото с повисока към тялото с по-ниска температура.
Термопомпите са способни да променят посоката на топлинния поток, използвайки относително малко количество допълнителна енергия
(електричество, гориво или топлина с по-висок
температурен потенциал). По този начин термопомпите могат да пренесат топлина от естествен източник, като атмосферен въздух,
земята или воден басейн, към консуматор,
изискващ топлина с по-високо температурно
ниво, например сгради или технологичен процес. На фиг. 1. е представена технологичната
271

Лиляна Такева, Мая Стоянова

схема на термопомпа и осъществявания в нея
теоретичен термодинамичен цикъл в T-s диаграма.
В този вид машини, работните тела са течности с ниска точка на кипене (при атмосферно налягане под 0 0С). Най-широко приложение
намират амоняка и фреоните(съединения на
елементите от халогенната група). Компресорът 1 свива адиабатно парата (процеса 1-2),
която постъпва в кондензатора 2, където отдава топлина при p = const (процеса 2-3). В т.3

състоянието е кипяща течност, която се дроселира при преминаването през дроселиращия
вентил 3. В резултат на дроселирането, което
протича по линия i = const.,се понижава налягането и температурата на работния агент, а
състоянието му е мокра пара(процес 3-4). При
преминаване през повърхностния топлообменник (изпарителя 4), работното тяло отнема изобарно топлина от ниско потенциалния енергиен
източник, с което цикълът се затваря.

Фиг. 1. Схема на термопомпа и T-s диаграма
1 - компресор, 2 - кондензатор, 3 - дроселиращ вентил, 4 - изпарител

Топлината, която е отведена от енергийния
източник е:
q1 = i2 - i3;
Отдадената в кондензатора топлина e:
q2 = i2 - i3 = i2 - i4;
Изразходваната работа за осъществяване
на цикъла е:
lc = q2 - q1 = i2 - i3 – (i1 – i4) = i2 – i1;
Отоплителният коефициент на термопомпата е:
µ = q2/lc = i2 - i4/ i2 – i1.
2. Видове термопомпени инсталации
2.1 Според използвания енергоизточник
Съществуват най-общо три вида термопомпи, класифицирани според вида на използвания енергоизточник:
а) Въздух/въздух – Сред потребителите тази система е известна повече под наименованието “климатик”. Тук използваният енергоизточник е външен въздух,
който да отоплява или най-често да охлажда въздуха само в едно помещение.
При по-новите модификации “мултисплит” е възможно един климатик (термопомпа) да служи в две или повече
помещения. За съжаление, способност-
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та на тези машини да отопляват е единствено при условие, че външната температура е над 0 0С (отоплителен коефициент 1,5 – 3,0).
б) Въздух/вода – Тук като енергоизточник
също се използва външен въздух, който
обаче загрява или охлажда вода, която
циркулира в изградена вътрешна инсталация. За разлика от посочената погоре конфигурация, тази система може
да отоплява или охлажда всички помещения в сградата, както и допълнително
да загрява вода в резервоар за битови
нужди. Обаче и тук при температури
под 0 0С е необходимо ползването на
допълнителни отоплителни мощности(отоплителен коефициент 2,6 - 3,3).
в) Вода/вода (земно свързани термопомпи)
– Като енергоизточник тук се използва
директно подпочвена вода или работен
флуид, циркулиращ във вкопани в земята топлообменници. Водата или работният флуид служат за загряване или охлаждане на вода, движеща се във вътрешната инсталация на сградата. Безспорно, това е най-скъпият възможен вариант, но затова пък представлява
ефективно решение за отопление и ох-
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лаждане през цялата година, без значение колко е стойността на външната
температура (отоплителен коефициент
4,4 - 5,6)
2.2 Видове земносвързани термопомпи
Земно свързаните системи за оползотворяване на ниско потенциална топлинна енергия
биват два основни вида:
а) Отворени системи - използват директно изпомпвана вода от сондаж, кладенец, езеро или река, свързана директно с термопомпата. Основната част на
отворените системи са сондажи, позволяващи извличане на вода от водоносните слоеве на земята и връщането
й обратно. Принципът на работа на тази система е показан на фиг. 2. С помпата 2 се черпи вода от естествения
водоем 1 с температура 12 0С. Тя
служи като греещ флуид в изпарителя
3 на термопомпата. При индиректната
размяна на топлина тя понижава температурата си до 7-8 0С и се отвежда
обратно в околната среда. От изпарителя наситените пари на работния
агент постъпват за сгъстяване в компресора 6. По време на компресията
температурата на работното тяло се
повишава до около 750С. след това то
постъпва в кондензатора на инсталацията 5, където отдава топлина на загрявания флуид. По-нататък през дроселиращия вентил 4 работното тяло постъпва отново в изпарителя 3, с което
цикълът се затваря.
б) Затворени системи – при тях топлообменникът е разположен в земния масив. При циркулация в него на топлоносител с понижена температура
спрямо земята, се извлича топлина и
се пренася към изпарителя на термопомпата. Затворените системи се делят на хоризонтални и вертикални.
- Хоризонталният земен топлообменник се прави близо до сградата на
неголяма дълбочина (но на подълбоко ниво от нивото на замръзване на почвата през зимата). Използването на хоризонтални топлообменици се ограничава от прилежащата площ. Нормалното функциониране на тези системи е възможно единственно при достатъчно пос-

-

тъпване на топлина в земята за
сметка на слънчевата радиация.
Вертикалните земни топлообменници позволяват използване на топлина от земния масив разположен на
10 – 20 m от нивото на земята. Тези системи не изискват голяма площ
и не зависят от интензивността на
слънчевата радиация, падаща на повърхността. вертикалните земни
топлообменници работят ефективно
практически във всички геоложки
среди, с изключение на почви с ниска топлопроводност, например сух
пясък или чакъл.

фиг. 2. Отворена система на земно свързана термопомпена инсталация

3. Термопомпени инсталации използващи слънчева енергия
Слънчевата енергия се съчетава по два начина с термопомпи. Единият е чрез използване
на топлината, получена от слънчеви колектори
в термопомпа, а вторият чрез задвижване на
компресора на термопомпата от електричество, получено от слънчеви фотоелементи.
Съчетаването на слънчеви колектори и
термопомпа има общи черти – двете системи
обикновено са бивалентни, т.е. мощността им
се покрива от друг източник в даден момент, а
също и двете системи работят с ниско потенциална топлина. Част от топлината за термопомпата се получава от слънчевите колектори,
а останалата част трябва да се набави от друг
ниско потенциален източник (земя, кладенец и
др.), който може да осъществи самостоятелно
целогодишното действие на термопомпата и
без наличието на слънчеви колектори. На практика едната “безплатна” енергия, която черпи
термопомпата се замества от друга “безплатна” енергия – слънчевата, но с цената на до273
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пълнителни капиталовложения и експлоатационни разходи. Топлината от слънчевите колектори обикновено постъпва в течен акумулатор
на топлина, в който е потопен и изпарителят на
термопомпата. Енергийните разчети [2] показват, че поради допълнителните инвестиции
комбинацията от тези две системи обикновено
е икономически неизгодна. В литературата [2]
има съобщения за някои икономически изгодни
комбинации от този вид при използване на въздушни слънчеви колектори за нагряване на
въздуха, постъпващ в изпарителя на термопомпа. Могат да се постигнат и добри резултати
при използването на тази комбинация за загряване на водата в басейн или за битови нужди,
където се изисква по-висока температура.
Вторият вид използване на слънчева енергия – със слънчеви фотоелементи се счита за
по-ефективен. При него се прилагат три особености. За задвижване на компресора се използва високо ефективен правотоков ел.двигател с
КПД 90%. Втората особеност е използването
на устройство, позволяващо поделянето на
захранването на ел.двигателя от мрежата и от
фотоелементите. Предимството на това решение е, че винаги, когато има слънце се използват фотоелементите като не се използва акумулиране. Третата особеност е използването
на ел.двигател с две скорости, при липса на
потребление системата не спира, а работи на
ниски обороти. Поради съвпадението на пика
на охладителния товар със слънчевото греене,
потреблението на електричество от мрежата се
намалява до 50 – 80%.
4. Икономически и екологичен ефект от използването на термопомпите
Изграждането на термапомпена инсталация представлява сериозна инвестиция, която
следва да се оцени както по отношениена нейната термодинамична, така и като икономическа ефективност. База за оценка на икономическата ефективност на една термопомпена инсталация е икономията на първични енергийни
източници в сравнение с други топлогенериращи системи. В потивен случай инвестицията в
термопомпена инсталация не е икономически
оправдано.
Инвестициите при изграждане на домашна
термопомпена инсталация са средно около 1,5
– 2 пъти по-големи от тези за конвенционална
система, но има съществена разлика в зависимост от вида на термопомпата. Термопомпи с
подземни топлообменници са по-скъпи поради
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необходимостта от сондажи. Експлоатационните разходи обаче са по-малки, отколкото при
използване на други енергоизточници, което
води до срок за откупуване от около 2,5 до 6-7
години, при живот на инсталацията между 30 и
50 години.
Разходите за получаване на 1 МВтч от
термопомпа, сравнени с разходите при използване на други енергоизточници (по данни на
МИЕ и по цени от юли 2006 г.) са представени
на фиг. 3.

Фиг. 3. Цени за отопление (лв/МВтч) към 07.2006
при използване на различни енергийни източници

Счита се, че използването на термопомпи
може значително да намали емисийте на СО2.
Използването на термопомпи води и до намаляване на отделянето на парникови газове, което придобива все по-голямо значение напоследък. Котел с комбиниран цикъл отделя средно
0.204 kg CO2/КВтч, газов котел – 0.267, нафтов котел – 0.311, а термопомпа с
ел.компресор – 0.178 kg CO2/КВтч. В някои
европейски страни термопомпите се считат за
възобновяем енергиен източник. Това позволява получаването на субсидии от финансирането
на проекти за околната среда. Термопомпите
не изискват комини или инсталации за газ или
петрол, не предизвикват никакво замърсяване и
няма отпадъчни материали.
Трябва да се отбележи, че съществуват и
някои икономически проблеми, свързани с използването на термопомпените инсталации.
Главният е разбира се, срокът за възстановяване на повишените първоначални инвестиции,
необходими за инсталирането на подобен вид
системи. Оказва се, че той се преплита твърде
тясно с целите на енергийната стратегия на
дадена страна или регион, цената на електроенергията в близките години, политиката по отношение опазването на околната среда и за-
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мърсяването на атмосферния въздух с въглероден диоксид и дори с промените в настроенията и поведението на потребителите. Защото
е очевидно, че в перспектива повишаването на
стандарта на живот ще доведе до намаляване
на дела на използването на твърди горива в
жилищните и промишлените сгради. Световният
стремеж за борба с “парниковия ефект” ще
принуди много държави да намалят прякото
използване на течните и газообразни горива
единствено за добив на топлинна енергия.
5. Съвременно развитие на термопомпените
инсталации
Бурното развитие на промишлеността през
втората половина на 20 век предизвика рязко
повишение на консумацията на горива и енергия и на преден план излезе въпросът за икономията им Първата енергийна криза през
1973 г., след която цените на енергията от
конвенционалните източници се повишиха, даде
силен тласък на развитието и практическото
приложение на термопомпите. Интересът към
тях расте и на пазара се появяват нови, поусъвършенствани модели. Разширява се областта на приложение на термопомпите и в
промишлеността. Особено забележим е ръстът
на продажбите през последните пет години,
когато броят им се е увеличил от 15 до 40% в
различните държави. Средно годишният ръст на
пазара в Европа през последните години (от
1997 до 2006) е 15%. Водеща страна в приложението на термопомпите в Европа е Швеция, силно развитие те са получили в Швейцария, Германия и Австрия. Общият брой на използваните термопомпи в Европа през 2000 г.
се оценява на около 600 000.
Данните за използваните към 2006 г. земно свързани термопомпи в някои страни [4] са
показани в табл. 1.
Табл. 1. Използвани за 2006 г. земносвързани
термопомпи
ИнсталираПроизна мощведена
Държава
Брой
енергия,
ност,
GВтч/год
MВт
Австрия
228
19 000
304
България
13,3
16
45
Великоб0,6
49
0,8
ритания
Германия
334
18 000
319
Гърция
0,4
3
0,9
Дания
3
250
5,8
Канада
360
30 000
248

Полша
Русия
САЩ
Унгария
Финландия
Франция
Холандия
Чехия
Швейцария
Швеция

26,2
1,2
4800
3,8
80,5
48
10,8
8
500
377

(продължение)
4 000
30,1
100
3,2
350 000
3333,6
317
5,6
10 000
135
120
70,8
900
15,9
390
10,6
21 000
550
55 000
1146,8

Засега у нас има малко информация за
внедряване и ползване на термопомпени инсталации като източник на топлинна енергия. С
това би могло да се обясни и липсата на интерес в средите на потенциалните потребители и
инвеститори, а така също и сред специалистите
– проектанти и инженерни фирми. Засега електроенергията е най-използваният източник за
отопление и топла вода за битови нужди. Друг
фактор се явява и все още високата първоначална инвестиция, необходима за изграждането
на термопомпените инсталации. Освен това,
нашите климатични условия и перспективите за
развитие на целогодишния туризъм ще направят по-изгодно както модернизирането на стари, така и строителството на нови сгради, задоволяващи нуждите си от топлина през зимата
и охлаждане през лятото, чрез използване на
земносвързани термопомпени инсталации.
У нас са известни няколко по-големи изградени обекти като резиденция “Перла” и сградата на фирма “Сurtis” в София. Има и десетина частни сгради с изградени термопомпени
инсталации. Обнадеждаващ е фактът, че на
пазара вече има фирми, които предлагат изграждането на такива инсталации, което е найдобрият начин да се покаже и популяризира
ефекта от тях. Състоянието на енергииногоривното балансиране в нашата страна, предлага благоприятни възможности за внедряване
на термопомпите като ефективно средство за
намаляване разхода на първична енергия в
нискотемпературните технологични и битово отоплителни процеси.
1.
2.

3.
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INSTALLATIONS WITH HEAT PUMPS – AN EFFICIENT SOLUTION FOR
AUTONOMOUS ENERGYSAVING HEATING

2

Lilyana Takeva1, Maya Stoyanova2
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Central Laboratory of Solar Energy and New Energy Sources, BAS, Sofia, Bulgaria
Abstract

The exhaustion of the world resources of coal, oil and wood, as well as the continually rising prices of
electric and thermal energy make people look for new and efficient ways of assimilating the variety of natural
resources. Solar energy that has been accumulated by ground, underground waters or air is an ecologically clean
energy which can be transformed to heat by using heat pumps without changing nature or harming its natural
processes and cleanness. Heat pumps utilize renewable energy sources from the surrounding and thus make
possible the inexhaustible nature potential to be drawn. The operational principle of heat pumps is reviewed in this
work and the main types of pump installations, as well as the possibilities for combining heat pumps with systems
making use of solar radiation. The economical and ecological effects of using heat pumps are elucidated alongside
with the modern trends in heat pump installation applicability. The situation in the energy-fuel balance of our
country suggests favourable opportunities for implementing heat pumps as an efficient mean to reduce primary
energy consumption in low temperature technological and everyday heating processes.
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КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРОЦЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ
Елизабета Вачкова
Лесотехнически университет, София
Резюме
Статията доказва хипотезата за зависимостта между показателите за управление на човешките ресурси
(УЧР) и икономическото развитие. Изследва се формата на тази зависимост и количествената оценка на въздействието на 27 показателя върху брутния вътрешен продукт (БВП) като процент от средното равнище за
ЕС27. Най-силно въздействие на УЧР върху икономическото развитие оказва професионално ръководеният от
отдел „Човешки ресурси” процес на набиране и подбор на персонала. Следващи по силата на влиянието си
върху БВП са: наличието на субект по УЧР в организацията, писаната стратегия по УЧР и участието на звеното
по УЧР в процеса на разработването на стратегията на компанията.
Ключови думи: управление на човешките ресурси, корелационен анализ, регресионен анализ, брутен вътрешен продукт, качество на управлението, устойчиво развитие
Key words: human resource management, correlation analysis, regression analysis, gross national product,
quality of management, sustainable development

Увод
Изследването, анализирането и обсъждането на ефекта от повишаването на качеството
на управлението на човешките ресурси върху
икономиката представлява траен интерес както
за науката, така и за практиката по управление
и устойчиво развитие.
Отправна точка на настоящия анализ е
информацията, получена от поредицата анкетни проучвания, реализирани през 1996г., 1999
г., 2003 г. и 2008 г.. Въпросите са обединени
в няколко групи и отразяват различни аспекти
на процеса на управление на човешките ресурси – наличие на специализирано звено за управление на персонала, нивото на компетентност на лицето, което отговаря за човешките
ресурси, наличие на мисия, наличие на бизнес
стратегия, наличие на стратегия за управление
на персонала, форма на участие на лицето,
отговарящо за човешките ресурси при разработването и прилагането на стратегията за човешките ресурси, отговорност при вземането
на решение за набиране и подбор на персонал,
възлизащи общо на 27 въпроса (променливи).
С цел получаване на „плътни” динамични
редове през целия анализиран период е използвано допускането за наличие на линеен тренд в
развитието на всяка променлива между отделните години. Допускането може да се приеме
за основателно, защото експертният анализ на
данните от годините на реализираните анкетни
проучвания в болшинството от случаите очертава наличието на линеен тренд.

За оценка на икономическото развитие са
използвани няколко макропоказятеля – брутен
вътрешен продукт по текущи цени, брутен вътрешен продукт на глава от населението, брутен
вътрешен продукт като процент от средното
равнище за ЕС27, преки чуждестранни инвестиции и износ. Тези показатели са избрани,
имайки предвид основната характеристика на
българската икономика – отвореност (като
отношение на износа/вноса към БВП). Предварителният анализ показа, че най-силна връзка с
показателите, характеризиращи процеса на
управление на човешките ресурси показва показателят „брутен вътрешен продукт като процент от средното равнище за ЕС27”. Ето защо
анализът е ориентиран именно към намирането
на количествената оценка на въздействието на
процеса на управление на човешките ресурси
върху „брутния вътрешен продукт като процент
от средното равнище за ЕС27”.
Корелационен анализ
Както е известно идеята на корелационния
анализ е да се измери количествено степента
на зависимост между две или повече променливи. За целите на нашия анализ е направена
оценка на корелационната зависимост на всеки
показател с всички останали поотделно.
В таблица 1 са поместени основните резултати от измерените корелации между показателите и брутния вътрешен продукт (БВП),
която може да послужи за основа на анализа.
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Табл. 1. Корелационна зависимост между анализираните показатели и БВП
Наименование на показателя

Код

Коефи циент на
корелация

1
Дял на организациите, които имат структурно звено или заета
длъжност по управление на персонала
Дял на организациите, които нямат структурно звено или заета
длъжност по управление на персонала
Ръководителят на отдел ЧР участва в Борда на директорите
Ръководителят на отдел ЧР не участва в Борда на директорите
Лицето, отговарящо за човешките ресурси е привлечено от отдел
ЧР
Лицето, отговарящо за човешките ресурси е привлечено от неспециалисти по персонала в организацията
Лицето, отговарящо за човешките ресурси е привлечено от специалисти по персонала извън организацията
Лицето, отговарящо за човешките ресурси е привлечено от неспециалисти по персонала извън организацията
Лицето, отговарящо за човешките ресурси е привлечено от друго
звено
Няма дефинирана мисия
Има неписана дефинирана мисия
Има писмено дефинирана мисия
Не зная
Няма бизнес стратегия
Има неписана бизнес стратегия
Има писмена бизнес стратегия
Няма стратегия за управление на персонала
Има неписана стратегия за управление на персонала
Има писмена стратегия за управление на персонала
Отговорникът за човешките ресурси не участва в разработването
на стратегията
Отговорникът за човешките ресурси участва в процеса на прилагане на стратегията
Отговорникът за човешките ресурси участва в разработването на
стратегията чрез последващо консултиране
Отговорникът за човешките ресурси участва в разработването на
стратегията от самото начало
Основната отговорност по вземането на важни решения по набиране и подбор на кадри носи прекият ръководител
Основната отговорност по вземането на важни решения по набиране и подбор на кадри носи прекият ръководител, съвместно с
ЧР
Основната отговорност по вземането на важни решения по набиране и подбор на пронал носи отдел ЧР
Основната отговорност по вземането на важни решения по набиране и подбор на кадри носи отдел ЧР съвместно с прекия ръководител

2

3

4

Статистическа
значимост на
коефициента на
корелация
5

x1

0.96292

0.96292

да

x2

-0.96531

-0.96531

да

x3
x4

-0.01587
0.93342

0.93342

x5

0.98350

0.98350

да

x6

-0.03793

x7

-0.27483

x8

-0.23953

x9

-0.96682

-0.96682

да

x10
x11
x12
x13
x14
x15
x16
x17
x18
x19

0.97765
0.66153
0.93351
0.31572
-0.84114
-0.64844
0.95101
-0.96147
0.37584
0.95987

0.97765
0.66153
0.93351

да

x20

Като цяло може да се заключи, че показателите в повечето случаи са свързани силно с
общия измерител на икономическото развитие
– брутния вътрешен продукт. В отделните групи показатели се наблюдават изцяло логични
резултати. Наличието на звено по управление
на човешките ресурси е толкова силно свързано с БВП, колкото и отсъствието му, но с отрицателен знак.
Аналогични са резултатите, когато става
дума за лицето, отговарящо за човешките ресурси – когато то е привлечено от специализи278

Проверка на
нулевата
хипотеза

-0.84114
-0.64844
0.95101
-0.96147

да
да

0.95987

да

0.97436

0.97436

да

x21

0.94080

0.94080

x22

0.21743

x23

-0.95048

-0.95048

x24

-0.91923

-0.91923

x25

-0.51711

x26

0.92036

x27

0.79262

да

0.92036

0.79262

рани звена по управление на човешки ресурси
корелацията с БВП е силно положителна, а
когато то е привлечено от друго звено – корелацията е силно отрицателна. Логиката за положителна зависимост с БВП се потвърждава и
при показателите за наличие на бизнес стратегия, както и при наличието на стратегия за управление на персонала.
Не можем да приемем изцяло резултатите
по отношение на групата показатели за мисията (Х10, Х11, Х12, Х13), а именно, че при липса
на дефинирана мисия корелацията с БВП е най-
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висока. Вероятно този резултат е продиктуван
от необходимостта да бъдат генерирани повече
данни с цел попълване на информацията през
анализирания период. Ето защо като по-реални
следва да се приемат резултатите при наличието на писмено дефинирана мисия, които показват висока степен на зависимост с БВП. Аналогични са разсъжденията и по отношение на
участието/неучастието на ръководителя на звеното за човешки ресурси в борда на директорите (Х3, Х4), както и участието/неучастието на
ръководителя на звеното за човешки ресурси в
процеса на разработване и прилагане на стратегията за управление на персонала (Х17, Х18,
Х19). Логично е да се доверим на резултата,
който предполага участието в прилагането на
стратегията.
Допускането за наличие на зависимост
между анализираните показатели и БВП и получаването на логични количествени оценки е
доказателство за логичния подбор на показателите, но също така е важно да се направи проверка на нулевата хипотеза, както и оценка на
статистическата значимост на корелационните
коефициенти.
Според нулевата хипотеза е валидно допускането, че корелацията между всеки два
показателя е равна на нула, т.е. между тях
няма линейна зависимост. Проверката се осъществява с помощта на величината

tr =

r N −2
1− r2

,

която има разпределение на Стюдент (t) с
N-2 степени на свобода. Резултатите от проверката, показват, че в 57% от случаите нулевата хипотеза не издържа1, а по отношение на
наличието на линейна връзка между анализираните показатели и икономическото развитие,
посочени в таблицата по-горе, от всички 27
случая, нулевата хипотеза не издържа само в 7
от тях. При това следва да се отбележи, че
това са онези случаи, които ние коментирахме
като нелогични зависимости от чисто икономическа гледна точка. Следователно, налице е
съвпадение между статистическите резултати и
експертната им оценка.
Когато е необходимо да се докаже количествено наличието на зависимост между раз-

лични променливи никога не е излишно да бъде
направена една проверка в повече. Ето защо, за
целта ще бъде използвано правилото, че корелационният коефициент трябва да бъде поголям от стандартната му грешка, умножена по
три. Статистически значимите корелационни
коефициенти са свързани с онези показатели,
които логично би следвало да имат най-силна
връзка с икономическото развитие. А това недвусмислено отново потвърждава наличието на
реална зависимост между процеса на управление на човешките ресурси и икономическото
развитие.
Следва да се отбележи, че корелационният
коефициент, измерващ връзката между наличието на писмено дефинирана мисия (Х12) и БВП
е статистически несъществен, но имайки предвид, че порядъкът на зависимостта е над 0.9, и
нулевата хипотеза се отхвърля, то можем спокойно да заложим на нейната достоверност.
В тази насока могат да бъдат коментирани и
резултатите по отношение на показателите,
свързани с вземането на важни решения по
набиране и подбор на кадри. Тук всички четири
коефициента не отговарят на изискването на
критерия за статистическа значимост. Но порядъкът на количествено измерената зависимост
е висок. Освен това се наблюдава нещо много
интересно. Когато отделът на ЧР е водещ при
вземането на решение по набиране и подбор на
кадри връзката с икономическото развитие е
положителна, а когато водещата роля е на прекия ръководител, или е изцяло негова – корелацията е не само по-ниска, но и отрицателна.
Следователно, не може да има съмнение в
ролята на отделите по управление на човешките ресурси върху формирането на крайния
резултат от стопанската дейност на предприятията.
Разбира се много е важно доказателството
за наличие на зависимост между показателите
за управление на човешките ресурси и икономическото развитие, но друг е въпросът за
формата на тази зависимост и количествената
оценка на въздействието на тези показатели
върху икономическото развитие. Отговорът на
тези въпроси ще бъде намерен с помощта на

1

Става дума за това, че изчислените значения на t-критерия на Стюдент са по-големи от табличните, и следователно измерената количествена зависимост между показателите е надеждна с вероятност 95%
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Регресионен анализ
В регресионното уравнение като зависима
променлива винаги е икономическото развитие,
представено с помощта на показателя „брутен
вътрешен продукт като процент от средното
равнище за ЕС27”. А като независими (обясняващи) променливи са използвани последователно избрани показатели за човешките ресурси (Табл. 2.).

регресионния анализ. Той ще бъде приложен по
отношение на логически допустимите и статистически потвърдени зависимости между част от
анализираните показатели и икономическото
развитие (в таблицата това са показателите,
откроени с по-дебел шрифт). За улеснение
резултатите ще бъдат поместени в таблица и
сравнени.

Табл. 2. Резултати от регресионния анализ
Име на показателя
Основната отговорност по вземането на важни решения
по набиране и подбор на кадри носи отдел ЧР
Дял на организациите, които имат структурно звено или
заета длъжност по управление на персонала
Има писмена стратегия за управление на персонала
Отговорникът за човешките ресурси участва в процеса
на прилагане на стратегията
Лицето, отговарящо за човешките ресурси е привлечено
от отдел ЧР
Има писмена дефинирана мисия
Има писмена бизнес стратегия

Логичната зависимост между избраните
показатели и икономическото развитие, както
стана ясно, е подкрепена и от статистическа
гледна точка. Но какво е въздействието на тези
показатели върху икономическото развитие,
кой от тях оказва максимално влияние става
ясно след анализа на резултатите от регресионните модели, поместени в горната таблица.
Всички регресионни коефициенти са статистически значими с вероятност 95% съгласно t-критерия на Стюдент – всички изчислени
значения на критерия са по-големи от табличната му стойност (2.179).
Избраната форма на зависимост също е
статистически значима с вероятност 95%, защото всички изчислени значения на F-критерия
са по-големи от неговото таблично значение
(4.75).
Изводи и препоръки
След като регресионните модели са статистически издържани, могат да бъдат направени и икономическите изводи:
- Най-силно въздействие на човешките
ресурси върху икономическото развитие се наблюдава, когато отговорността по подбора и набирането на кадрите
основно се носи от отдел „Човешки
ресурси”. В количествено отношение,
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Код

Свободен
член
(а0)

Регресионен
коефициент
(а1)

tкритерий

Fкритерий

r^2
(%)

x26

12.196

0.83

7.81

60.93

84.71

x1

-29.980

0.78

11.84

140.12

92.72

x19

-1.467

0.77

11.35

128.87

92.14

x21

5.236

0.75

9.21

84.74

88.51

x5

12.644

0.49

18.03

325.07

96.73

x12

14.723

0.38

8.63

74.56

97.14

x16

18.342

0.23

10.20

104.08

90.44

-

когато делът на отделите по човешките
ресурси, които носят основната отговорност при набирането и подбора на
персонала, се повиши с 1%, делът на
„брутния вътрешен продукт като процент от средното равнище за ЕС27” се
повишава с 0.83%. Близко до това ниво е въздействието на показателите,
свързани със случаите, когато е налично структурно звено по управление
на персонала (0.78%), когато има
писмена стратегия по управление на
персонала (0.77%), и когато ръководителят на звеното по управление на
човешките ресурси участва в процеса
на прилагане на стратегията по управление на човешките ресурси (0.75%).
Най-слабо е въздействието на показателите, свързани с наличието на писмени документи (стратегии), очертаващи насоките за развитие на бизнеса
на компаниите. Този резултат също е
логичен, защото наличието на стратегически документ сам по себе си не
може да повлияе върху икономическото развитие. Документът лежи в основата на дейността на различните звена,
отговорни за прилагането на стратегическите насоки на развитие. В този
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смисъл влиянието на тези документи е
по-скоро необходимо условие за положителното влияние на звената по
управление на човешките ресурси
върху икономическото развитие.
- Обясняващите променливи показват
също значим резултат. Според значенията на коефициента на детерминация
– r2 те обясняват между 85% и 97% от
измененията на показателя, характеризиращ икономическото развитие.
Следва да се отбележи, че непосредственият сравнителен анализ е допустим,
особено по отношение на регресионните
коефициенти, тъй като първичната информация, с помощта на която е представено
поведението на показателите през анализирания период, е непосредствено сравнима
(процентни величини). Това не налага преобразуването на регресионните коефициенти с цел тяхното сравняване.
В заключение може да се обобщи, че допускането за въздействие на процеса по управление на човешките ресурси върху икономическото развитие на България е не само логично, но и статистически издържано. Макар и с
по-голямо приближение може да се твърди, че
подобряването на нивото на показателите за
човешките ресурси с 1% води до нарастване на
показателя за икономическото развитие с близо
1%.

След довършване на изследванията за въздействието на още няколко важни параметъра
на УЧР върху брутния вътрешен продукт ще
бъдат разработени ранжировки на параметрите
по тяхната значимост. Те ще бъдат използвани
за разработването на практически препоръки за
разработването и развитието на системите по
УЧР и приоритетите при планирането на инвестициите в тях.
1.

2.

3.

4.

5.
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QUANTITATIVE ANALYSIS IMPACT OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ON THE
ECONOMIC DEVELOPMENT
Elizabeta Vatchkova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The article proves the hypothesis about the dependence of some important indicators for human resource
management (HRM) and the economic development of a country. The form of this dependence is studied and the
quantitative evaluation of the influence of 27 HRM indicators on the gross domestic product (GDP) as a
percentage of average EU27 is performed. The greatest impact on the economic development exerts the
professionally managed by the HR department process of personnel recruitment and selection. The next strong
impact on in have: the existence of HRM unit in the organization, the written personnel strategy and the
participation of the HRM department in the elaboration of the corporate strategy.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗНАНИЕТО ВЪВ
ФИРМЕНОТО КОНСУЛТИРАНЕ
Елизабета Вачкова, Юлиана Колова
Лесотехнически университет, София
Резюме
Статията изследва връзките и зависимостите между управление на знанието и управленско консултиране.
Описват се същността, процесите и принципите на управлението на знанието. Обобщават се доминиращите
съвременни схващания за същността на управленското консултиране и се обосновава възприемането на подхода към управленското консултиране, базиран на модели на управление на знанието. Коментира се ролята и
значението на експлицитното и тацитното знание в процеса на консултиране. Специално внимание се обръща
на ролята на информационните технологии в процеса на управление на знанието. Очертават се перспективите
за използване на резултатите от проучването за усъвършенстване на управленското консултиране в земеделието.
Ключови думи: управление, устойчиво развитие, управление на знанието, управленско консултиране
Key words: management, sustainable development, knowledge management, management consultancy

Увод
Една от най-новите роли, които се приписват на фирмите за управленско консултиране е
ролята на „носители на бизнес знанията”. Големите консултантски компании се представят
като институции, които не само използват управленските знания, но и участват активно в
тяхното създаване и разпространение. Затова и
често ги описват не само като носители, но и
като конструктори на знанието.
Напоследък все повече се говори за управление на знанието в организациите. Смята
се, че консултантските фирми принадлежат
към групата на така наречените „базирани на
знанието“ или „научно-интензивни“ фирми, тъй
като знанието представлява за тях основен ресурс и конкурентно предимство [1]. Според
Crucini „знанието представлява входът и изходът на черната кутия на консултирането“ [2].
Същност на управленското консултиране
Управленското консултиране (УК) се счита
за сравнително нова професия както в световен, така и европейски мащаб. През последното десетилетие се наблюдава засилен интерес
към тази професия. Тя заема все по-значимо и
влиятелно място в ежедневния икономически
живот и затова е важно да се анализират нейната същност, характеристики и цели.
Според Clark & Greatbach [5] УК представлява важна част от един по-голям „свят”,
който те наричат „управленска съветническа
индустрия”. Управленските консултанти работят в тази индустрия заедно със специалисти
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по знанието, организации като икономическите
учебни заведения, медийни компании и гурута
на управлението.
УК се определя като взаимодействие,
предлагащо съвети или помощ, и независимо
дали това взаимодействие се приема обективно
или като усещане, или представлява обмяна на
знания между взаимодействащите си страни, то
съществува като динамична практика, която
непрекъснато се трансформира.
УК не съществува самостоятелно. То е
част от така наречената индустрия за управление на знанието (УЗ) и е в конкуренция, но също и в сътрудничество с академични институции и медийни компании (фиг.1. [6]).

Фиг. 1. Консултантските фирми като част от индустрията за УЗ

От всички взаимодействия, илюстрирани
по-долу, най-важно е това с управленската
практика. Академичните институции традиционно получават обратна връзка чрез успеха на
своите възпитаници на пазара на труда и чрез
несистематични контакти с работодатели. През
последните години фирмите оказват влияние
върху съдържанието на образователните прог-
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рами чрез така наречените корпоративни университети [6]. По подобен начин консултантските фирми и медийните компании са обект на
натиск за адаптиране от практиката.
Управление на знанието
Връзка между данни, информация, знания
и мъдрост

От съществено значение за правилното
прилагане на УЗ е добре да се изяснят взаимодействията между данни, информация и знания. Тези взаимодействия могат да бъдат представени като пирамида, в основата на която са
данните, а мъдростта е на върха (фиг. 2 [8]).

Фиг. 2. Връзка между данни, информация, знания, мъдрост

Знанието в организацията и консултантската услуга
Независимо дали се практикува като постоянна работа или като предоставяне на специална услуга можем да определим УК като процес на трансфер на знания към клиентите, които да им помагат да ръководят и осъществяват
бизнес дейности и да взаимодействат с други
организации ефективно и успешно. Същината
на консултирането е в създаването, трансфера,
споделянето и прилагането на управленски и
бизнес знания. Под знание имаме предвид това,
което е общоприето в специализираната литература, а именно – опит, професионални познания, ноу-хау, умения и компетентности.
В зависимост от това дали знанието в организацията е описано, кодифицирано в съответни форми или е само в съзнанието на хората, то се разделя на експлицитно и тацитно знание.
Експлицитното (кодифицирано) знание
съществува във вид, който го прави потенциално достъпно за широк кръг от хора – записано

е в правилници, наредби, анализи, модели,
компютърни програми, справочници и др. Тацитното знание от своя страна по-трудно се
поддава на кодифициране, описване и представяне и съществува само в главите на хората.
То обхваща научен и технологичен опит, ноухау, разбирания за индустрията и икономиката
и обикновено се придобива от личен опит в хода на ежедневната работа. Тацитното знание
има когнитивно измерение и включва нашата
интуиция, предчувствия, вярвания и ментални
модели.
Обхватът на знанията, използвани в УК,
дава възможност за определянето на два основни аспекта, свързани с консултантската
професия:
- Техническият аспект, свързан с естеството на управлението или дейността и
проблемите, които клиентът среща,
както и начините, по които тези проблеми могат да се анализират и решат.
- Човешкият аспект, свързан с междуличностните отношения в клиентската
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организация, отношението на хората
към проблема, интересът им за подобряване на текущата ситуация, както и
междуличностните отношения между
клиента и консултанта
Според Hansen и Haas [13] двата основни
типа организационно знание (експлицитно и
тацитно) трябва да се разглеждат по-скоро като
допълващи се, а не като алтернативни. Тяхното
проучване на взаимодействието между различните форми на знание и организационната продуктивност във фирмите за УК показва, че персонализираните и кодифицирани средства за
споделяне на знание се допълват поради факта, че знанието, трансферирано чрез персонализирани средства подобрява качеството на
работата на консултантите, а кодифицирането
подобрява ефективността на работния процес.
В общата си теория за създаването на организационно знание Nonaka и Takeuchi [7]
също разглеждат взаимодействието между експлицитното и тацитното знание, като подчертават, че преходите между двата типа са изключително важни за създаването на знания.
Счита се, че създаването на знания започва с формулирането на познавателно твърдение, следвано от индивидуално или групово
учене, събиране на информацията, оценка на
познавателното твърдение и накрая изграждане
на организационното знание [14].
Същност, процеси и принципи на УЗ
Управлението на знания има мултидисциплинарен характер. То включва различни
методи, средства и инструменти за създаване
на интегрирана среда за обработка на знания
във всички области и на всички равнища на
организацията (вж. фиг.3)

Фиг. 3. Мултидисциплинарен характер на УЗ [20]

За да се превърнат знанията в ценен актив
на компанията, информацията, опитът и уменията трябва да бъдат формализирани, разп284

ространявани, споделяни и прилагани. Управлението на знания (УЗ) се счита за основен
елемент на всяка стратегия, ползваща набор от
умения, за да създаде устойчиви конкурентни
предимства в настоящата бизнес среда.
УЗ съдържа различни процеси [15]:
- Създаване/придобиване
Знанията
(напр. като комбинация от изображения, видео и звук) се създават емпирично или се придобиват по друг начин
- Модификация – Знанията се модифицират, за да отговорят на непосредствените или бъдещите нужди
- Ползване – Знанията се използват с някаква конкретна цел или има някаква
полза от тях
- Архивиране – Знанията се съхраняват
във форма или формат, който може да
надживее материалите и времето, както
и да бъде достъпен за ползване при необходимост
- Трансфер – прехвърляне и споделяне
на знанието между отделни лица или
екипи, както и от едно място на друго
- Транслиране (смяна на предназначението) – Знанията се преобразяват в друга
форма, за да послужат за друга цел или
на друга група потребители
- Достъп – Осигуряване на ограничен
достъп на служители/потребители според позицията им в организацията или
според потребностите им
- Ликвидиране – Крайното предназначение на знанията е да бъдат унищожени
особено, когато нямат бъдеща стойност. Важно е да се определи кои знания да бъдат съхранени и кои премахнати
За целите на практическото УЗ могат да
бъдат обособени два вида процеси за УЗ [14]:
производство на знания и интегриране на знанията.
Системи за УЗ
Системите за управление на знания (СУЗ)
могат да се дефинират като съвкупност от
обекти, които формират едно цяло заедно с
връзките между тях и връзките им със заобикалящата среда. Често тези системи се разглеждат като чисто технологични, но те са възникнали и са базирани основно на човешката
дейност за УЗ. СУЗ съдържат обаче и подсистеми, които са технологични или организационни. Целта на тези елементи е да подпомогнат
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по-доброто функциониране на човешките дейности. В повечето случаи в организациите се
наблюдава наличие на различни технологични
елементи, необходими за УЗ, но трябва да се
осигури ефективната им интеграция.
При разработването на СУЗ е важно да се
следват някои принципи [9]:
- Ефективното УЗ изисква хибридни решения, включващи технологии и хора;
- УЗ изисква мениджъри на знанието и
лидери;
- УЗ означава подобряване на работните
процеси на знанията;
- УЗ никога не свършва;
- УЗ изисква договор за знания (т.е. управление на интелектуалните права);
- УЗ изисква обучение;
- Практическото УЗ зависи от технологиите;
- УЗ е процес, а не продукт.
Информационните технологии и управлението
на знания
Появата на практики и системи за управление на знанията е неизменно свързано с информационните и комуникационните технологии.
Преди известно време корпоративен мениджър в Hewlett Packard споделя „Преди пет
години мениджърите и служителите се оплакваха, че не получават достатъчно информация
от нас. Днес същите тези хора се оплакват, че
са затънали в информация”.
Интересен феномен в съвременното общество и организации е огромното и нарастващо предлагане на готова налична информация в електронен формат. Това предлагане на
електронна информация поражда проблеми с
обработката. Според проучване на Reuters [16]
61% от 1000 интервюирани служители заявяват, че се затрудняват от твърде големия обем
информация, полезна за целите на работата
им.
В организации, в които има голямо наличие на информация в електронен формат, основният проблем не е самата информация, а
количеството внимание, което служителите
отделят, за търсят, сортират и анализират наличната информация [17]. Според Simon „Изобилието от информация поражда липса на
внимание” [18].
Тези и други проблеми налагат създаването на различни технологии и елементи за системите за управление на знанието. Тези техно-

логии предизвикват глобални промени в организационните структури, управленските функции и бизнес моделите. Значението на информационните и комуникационните технологии за
УЗ не се основава на сложните компютърни
алгоритми, на свързването на разнообразните
данни и източници на информация (тацитни
знания) и обмяната на знания между експерти
(експлицитни знания).
Самото прилагане на системата за УЗ не е
въпрос на технологии, а е свързано предимно
с процесите на организацията. Технологиите са
средство, което рядко би довело до постигането на едни и същи резултати в две организации.
Средствата за УЗ не са решение, а инструмент,
който подпомага и поддържа процесите за управление на знания в организациите, както и
свързаните с тях дейности на мениджърите и
служителите.
Проучванията показват, че УЗ е уникално
за всяка консултантска фирма и повечето фирми развиват собствени стратегии за управление
на знанието, като използват комбинация от
стандартни и персонализирани софтуерни решения, приложения и други подходи. Тези
средства за УЗ са проектирани да улеснят работата и да способстват за ефективното използване на ресурсите в процесите, за които се
отнасят. Те не могат сами да генерират и управляват знанията. Тяхната задача е да стимулират, подпомагат и улесняват консултантите
да откриват, генерират, разменят, прехвърлят
и архивират стари и нови знания.
Извод
Позовавайки се на същността на знанието,
от теоретична гледна точка неговото придобиване, поддържане и натрупване е въпрос на
логически заключения и образование. На индивидуално ниво това е изучаване на подходящи
теории в дадена област на консултиране, а на
организационно това е идентифициране на
подходящи знания и синтезирането им в общо
приложими теории и методи. В тази връзка
предизвикателството за организацията е да открои най-доброто знание и да го синтезира,
както и да мотивира служителите да вземат
участие в синтезирането чрез предлагане на
тяхното тацитно знание на останалите членове
на екипа [19].
От практическа гледна точка създаването
на знание е тясно свързано с неговата употреба. Служителите, които споделят практиката и
опита си се възприемат като общност, свърза285
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на чрез тази практика. В този смисъл генерирането, поддържането и натрупването на знание става чрез действие в специфичен контекст. Това, което се наблюдава в управленските фирми, е не само натрупване на знания в
базата данни на организацията, но и постоянно
поддържане на сходни възгледи сред членовете
на екипа.
Въз основа на проведеното изследване на
същността на УЗ, връзката му с УК и изграждането на системи за УЗ, използващи различни
модели и подходи, ще бъде изградена логиката,
а впоследствие и модела за управленско консултиране в областта на земеделието.
В този модел използването на знанието е
от изключителна важност и всяка консултантска организация трябва да създаде подходяща
система за управление на знанията си. За да е
ефективен този модел трябва да се погледне на
организационното знание не само като на документи, съхранявани в бази данни, или на
познанията в главите на консултантите и техните клиенти, но и като на взаимоотношение
между експлицитното и тацитното знание. Трите взаимосвързани елемента на знанието: общите методи и инструменти, разработените
проекти и случаи и индивидуалният опит на
консултантите представляват това, което наричаме организационна компетентност на фирмите за управленско консултиране.
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APPLICATION OF THE KNOWLEDGE MANAGEMENT METHODOLOGY IN
MANAGEMENT CONSULTING
Elizabeta Vatchkova, Yuliana Kolova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The article studies the relationships and the dependencies between knowledge management and
management consultancy. The content, the processes and the principles of knowledge management (KM) are
described. The predominating contemporary concepts about the content of management consultancy are
summarized and the acceptance of the approach to the management consultancy, based on KM models is
grounded. The essence and the roles of the explicit and implicit knowledge in management consultancy are
commented. Special attention is paid to the role of information technologies in the process of KM. The
perspectives of applying the results from the present study for the improvement of management consultancy
activities in agriculture in Bulgaria are outlined.
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ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА „ЛАНДШАФТЕН АРХИТЕКТ” ЗА РЕГУЛИРАНА
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Резюме
Възможностите, които се откриха пред ландшафтните архитекти след присъединяването ни към Европейския съюз, поставиха и редица въпроси по синхронизиране на нормативната уредба и оценка на полученото
образование. Придобитите компетенции в процеса на обучение предоставят повече възможности за работна
мобилност в рамките на съюза. Европейската политика в областта на свободното движение на работна сила и
трудовите права осигурява добра законова рамка за улесняване на географската мобилност. Прозрачността и
достъпността на информацията относно възможностите за работа, включително и за специалистите ландшафтни архитекти, улеснява свободното движение и трансфера на знания в рамките на ЕС.
Ключови думи: регулирана професия, компетенции, ландшафтен архитект, образование, квалификация
Key words: regulated profession, competencies, landscape architect, education, qualification

Възможностите, които се откриха пред
ландшафтните архитекти след присъединяването ни към Европейския съюз, поставиха и редица въпроси по синхронизиране на нормативната уредба и оценка на полученото образование и придобитите компетенции, като основна
отправна линия в търсенето на повече възможности за работна мобилност в рамките на съюза. Европейската политика в областта на свободното движение на работна сила и трудовите
права и организация на работа, предоставя
добра законова рамка за улесняване на географската мобилност и създаване на прозрачна
и достъпна информация относно възможностите за работа, включително и на специалистите
ландшафтни архитекти.
Възможността за влизане в списъка на регулираните професии на ландшафтния архитект, би подпомогнало процеса на свободно
движение на тези специалисти и би им позволило да натрупат опит и знания в различни региони на Европа. Подобна препоръка правят
специалисти ландшафтни архитекти Robert
Holden и Pierre-Marie Tricaud в статия публикувана през 2008 г. на интернет страницата на
EFLA (European Foundation for Landscape
Architecture), където обосновават необходимостта от утвърждаване на професията в ЕС,
посредством синхронизиране на образователните системи и степени. Признаването на образователната степен „магистър” за специалност
„Ландшафтна архитектура” от Международна
организация като IFLA (International Federation
of Landscape Architects) и публикуването на
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акредитираното учебно заведение, където се
получава, дава възможност за налагане на
професионална квалификация придобита в
България на международния пазар на труда в
тази област. От друга страна придържането
към Европейската квалификационна рамка и
признаването на професията в страните членки
от ЕС като регулирана професия би подобрило
процеса на свободния трансфер и прилагане на
знания и умения, както и за прилагане на принципите на устойчиво развитие в различните европейски географски области.
Същност на понятието „регулирана професия”
За първи път в нормативната уредба на Р
България терминът „регулирана професия” се
въвежда в Закона за висшето образование и
Закона за професионалното образование и
обучение като определението, което се дава е:
„Регулирана професия” е дейност или
съвкупност от дейности:
- включена в Списъка на регулираните
професии в Република България;
- от обществена значимост и/или е от
съществено значение за живота и здравето на хората;
- упражняването на която е определено
чрез законови, подзаконови или административни разпоредби, за притежаването на специфична професионална
квалификация, правоспособност или
членство в призната от държавата
професионална организация.”.

Елена Драгозова-Иванова

Определението дадено в двата нормативни
документа е формулирано на база на дефиницията на Съвета на Европа заложена в Директива 92/51 от 18.06.1992 г.
В директива 2005/36 на ЕС се дава формулировка на понятието «регламентирана
професия» и свързани с нея понятия, като:
- “регламентирана професия е професионална дейност или съвкупност от
професионални дейности, достъпът до
които, упражняването на които или
един от начините на упражняване на
които, са подчинени, пряко или непряко, от законовите, подзаконовите или
административните разпоредби, на
притежаването на определени професионални квалификации; в частност,
използването на професионално звание, ограничено от законови, подзаконови и административни разпоредби до
титулярите на определена професионална квалификация, представлява начин на упражняване.
- професионални квалификации са квалификации, доказани с удостоверения
за
професионални
квалификации,
удостоверение за правоспособност
и/или удостоверение за професионален стаж;
- удостоверения за професионални квалификации са дипломи, свидетелства и
други удостоверения, издадени от компетентен орган в държава-членка, определен за тази цел по силата на законови, подзаконови и административни
разпоредби на тази държава-членка и
удостоверяващ успешното завършване
на професионално обучение, проведено преимуществено на територията на
Общността. / Директива 2005/36- Член
3,т.1./
Това от своя страна ни дава основание да
търсим съответствието между двете понятия
«регулирана професия» и «регламентирана
професия». Изхождайки от превода на думата
regular в англ. език, която се превежда и като
регулиран и като регламентиран бихме могли
да говорим за еднозначност на понятията. Найважното при тълкуване на понятията от различните нормативни документи е да се направи
разликата между професиите регламентирани
по силата на секторните директиви и по общата
схема. Професиите признати по секторните
директиви (лекар, медицинска сестра, акушер,

архитект) предполагат автоматично признаване
на квалификация в страните от ЕС, а професиите попадащи под перото на общата схема на
признаване се определят от всяка държава
членка на ЕС и като се спазва съответния регламент за доказване на квалификация. При
признаване и доказване на квалификация трябва също да се има предвид целта на този акт,
т.е. при необходимост от продължаване на
обучение трябва да бъде доказана академична
квалификация, което става посредством представяне на получен диплом, а при доказване на
професионална квалификация се изисква друг
вид информация. Задължителните елементи
при признаване на професионална квалификация са: диплом, доказване на професионален
опит и свобода на работодателя да наеме съответния квалифициран служител. В много от
случаите при признаване на професионална
квалификация по общата схема се изисква полагане на определен изпи доказващ ниво на
знания и умения или преминаване през различни специализации за постигане на необходимото ниво на квалификация.
През 2008 г. специалисти от НАЦИД
/Национален център за информация и документация/ заедно с компетентни органи по регулирани професии в България, разработи “Ръководство за признаване на професионалните
квалификации в България”, в помощ на компетентните органи по признаване на правоспособност за упражняване на регулирана професия в България. Този документ няма правен
характер, но дава конкретни стъпки за признаване на квалификации на чужди граждани в
България според разгледаните вече процедури.
Нормативна рамка
Основните нормативни документи на ЕС
свързани с регламентиране и подпомагане на
процеса на свободно движение на трудовите
ресурси са разделени в две основни групи:
Директиви от общата система
- Директива 89/48/EEC Първата общо
системна директива за признаване на
дипломи за висше образование, придобито след успешно завършване на
професионално образование и обучение
- Директива 92/51/EEC Втората Директива 92/51/EEC има за цел да улесни
достъпа до регулирани професии, които остават извън обсега на Първата
директива.
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-

-

Директива
99/42/EEC
Третата
общосистемна директива- цели да
улесни гражданите на Европейския
съюз при предоставяне на услуги и при
получаване на право на постоянно
пребиваване в друга държава членка
SLIM Директива 2001/19/EEC (Опростено законодателство) влиза в сила
през 2001 г. в резултат от инициирани
дейности по опростяване на секторните директиви и директивите от Общата
система. Най-важната промяна е свързана с това, че професионалният опит,
придобит след получаване на дипломата, трябва да се вземе под внимание
при подаване на молба за признаване
на професионална квалификация.

Секторни директиви
• Директива за признаване на професионалните квалификации (2005/36/ЕО)- нова директива обединяваща 15-те съществуващи досега директиви за признаване на професионалната квалификация чрез интегриране на секторните директиви и на директивите от общата
система в една директива. Един от новите моменти в Директива 2005/36/CE е изискването
към лицата, ползващи се от признаването на
професионални квалификации, да „притежават
познания по езиците, необходими за упражняване на професията в приемащата държава
членка” (чл. 53, Директива 2005/36/CE). Новата директива трябва да бъде въведена в националните законодателства на държавите от Европейския съюз до 20 октомври 2007 г.
• Директива 2006/100/ЕО за адаптиране
на някои директиви в областта на свободното
движение на хора, във връзка с присъединяването на България и Румъния
На база на основните нормативни документи на ниво Европейски съюз е синхронизирана или е в процес на синхронизация нормативната уредба на всяка от страните членки на
ЕС.
Нормативни документи в българското законодателство, касаещи признаването на „регламентирана професия” (част отнасяща се към
професия Ландшафтен архитект):
- Закон за признаване на професионални
квалификации;
- Закон за висшето образование ;
- Закон за професионалното образование и обучение;
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Закон за опазване на околната среда;
Закон за камарата на архитектите и
инженерите в инвестиционното проектиране;
- Закон за кадастъра и имотния регистър;
- Закон за геодезията и картографията;
- Наредба за условията и реда за признаване на право за упражняване на регулирана професия, за която се изисква притежаването на общи търговски
или общи професионални знания и
умения;
- Наредба за условията и реда за поддържане на Списъка на регулираните
професии в Република България;
- Наредба за условията и реда за признаване на правоспособност в областта
на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация "архитект",
съответно "инженер", придобита в
държава - членка на Европейския съюз,
на Европейското икономическо пространство, в Швейцария и в трети държави.
Всяка европейска държава сама избира
формата и структурата, посредством която
управлява процеса по признаване на определена професия. В този смисъл всяка страна
формира самостоятелно списък на регулираните професии, валиден за съответната държава.
В по-голяма част от европейските държави
водещата структура е министерство, обикновено министерство на образованието или на науката и технологията и допълнително създадена
помощна структура, като федерален офис
(Швейцария), която да координира и подпомага
процеса на признаване на професия и образование. В много малка част от държавите (Румъния, Швеция) имат отделна национална
структура извън структурата на конкретно министерство, която създава и управлява процедурите по признаване на квалификация.
У нас държавната структура натоварена с
дейностите по признаване на регулирани професии е Министерство на образованието и науката, която с помощта на Националния център по информация и документация, който
представлява юридическо лице към Министъра
на образованието и науката, разработва и актуализира списъка на регулираните професии и
-
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процедурите по признаване на професионална
квалификация.
Табл. 1. Списък на регулираните професии в Р България
Началник влак
Корабен рулеви
Корабоводител
Одитор на специфични одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз
Архивист
Лекар
Одитор по смисъла на Закона за
Сметната палата
Архитект
Лекар по дентална медицина
Оператор на енергиен блок
Борден инженер (F/EL)
Лица, извършващи техническо
Ортопедичен техник
обслужване на ВС (AML)
Борден оператор (F/OL)
Локомотивен машинист
Полетен диспечер (сътрудник по осигуряване на полетите) (FDL)
Борден радиооператор (F/ROL)
Маневрен стрелочник
Помощник фармацевт
Борден съпроводител (F/CL)
Маневрист
Постови стрелочник
Ветеринарен лекар
Масажист
Прелезопазач
Ветеринарен техник
Машинист на багери, предназПрофесионален пилот на вертолет
начени за работа с кука, грай(CPL(H))
фер или електромагнит
Вътрешен одитор в публичния
Машинист на велосипедни краПрофесионален пилот на самолет
сектор
нове
(CPL(A))
Дипломиран експерт- счетовоМашинист на енергийни котли
Ревизор вагони
дител (одитор)
Експерт, извършващ екологична
Машинист на железопътни краРентгенов лаборант
оценка и оценка на въздействинове и други повдигателни съоето върху околната среда
ръжения, монтирани на ЖП машини
ЖП кантонер
Машинист на кабелни кранове,
Рехабилитатор
дерик кранове и други кранове
със специална конструкция
Заварчик
Машинист на котли с високо
Ръководител движение
налягане III, II и I степен
Зъботехник
Машинист на котли с ниско наРъководител полети (ATCL)
лягане
Инженер в геодезията, картогМашинист на кранове стрелови
Санитарен инспектор
рафията и кадастъра
тип, монтирани на автомобили,
самоходни или несамоходни
шасита
Инженер в инвестиционното
Машинист на кулокранове
Служител в Централно хармонизирапроектиране
що звено за вътрешен одит
Инструктор за обучение на воМашинист на мостови и козлови Стюард(-еса)(C/AL)
дачи на моторни превозни средкранове
ства
Консултант по превоз на опасни Машинист на портални кранове
Транспортен пилот на вертолет
товари с железопътен транспорт
(ATPL(H))
Корабен електромеханик
Машинист на щабелни кранове
Транспортен пилот на самолет
(ATPL(A))
Корабен електротехник
Медицинска сестра
Фармацевт
Корабен механик
Медицински лаборант
Фелдшер
Корабен моторист
Механик контактна мрежа
Финансов инспектор
Корабен радиоспециалист
Механик осигурителна техника
Щурман (борден навигатор) (F/NL)
Адвокат
Акушерка

Източник: НАЦИД http://regprof.nacid.bg/

Разработеното ръководство за признаване
на професионални квалификации в България
(от април 2008 г.), което е продукт от работата
на експерти от МОН и НАЦИД описва админис-

тративните процедури по признаване на квалификация и образование придобито в чужбина.
Документа подпомага отговорните институции
и лица в процеса по признаване, но няма пра-
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ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА „ЛАНДШАФТЕН АРХИТЕКТ” ЗА РЕГУЛИРАНА ПРОФЕСИЯ - ПРЕДПОСТАВКА ЗА …

вен характер. То дава основната схема по процедурите за автоматично признаване и процедурите по общо признаване на професия, както
и всички различия и изисквания по двата вида
процедури.
Във всяка една от държавите членки на ЕС,
включително и в България освен координиращите органи за всеки вид регулирана професия
има конкретно лице, към което всеки гражданин притежаващ определената квалификация
може да се обърне за съдействие. Например в
България за признаване на регулирана професия „архитект”, придобита квалификация в
чужбина е председателят на камарата на архитектите и началник отдел „Управление на човешките ресурси” в дирекция „Административно-информационно обслужване и управление
на човешките ресурси” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Професия Ландшафтен архитект – възможност
и предпоставки за влизане в групата на регулираните професии
Професия «Ландшафтен архитект» в България се получава след придобиване на образователно-квалификационна степен «магистър»,
специалност «Ландшафтна архитектура» в Лесотехнически университет – единствения акредитиран университет за тази специалност, и
съответното лицензиране за удостоверяване на
пълна или ограничена проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инженерното проектиране (КИИП) в България.
Изхождайки от основните формулировки
на определението за «регулирана професия» в
нормативни документи на българското и европейското законодателство ни дава основание да
докажем необходимостта от включване на
професията «ландшафтен архитект» в списъка
на регулираните професии в България.
Регулираната професия се формулира като „обществено значима и/или от съществено
значение за живота и здравето на хората”. В
този смисъл дейността на ландшафтната архитектура се свързва с практическото осигуряване на среда изградена на базата на екологосъобразни, естетически и социално – икономически принципи, осигуряваща на индивида качествени условия на живот в различните жизнени фази на труд, отдих и спорт. Един от основните елементи при оценка благосъстоянието на
обществото е изградената инфраструктура и
условията осигуряващи доброто физическо и
психическо здраве на човека, а имено част от
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тази инфраструктура са обектите на ландшафтната архитектура. Ландшафтните архитекти са
специалистите заети с планиране и изграждане
на зелените пространства в градовете, разработване на планове и програми по отношение
природните обекти извън селищата, оценка и
анализ на екологичните показатели на средата
в която създават своите обекти, контролират
дейността по опазване на околната среда във и
извън селищата и т.н. Същността на работата
на ландшафтните архитекти е беспорното доказателство, че професията която практикуват те,
има съществено значение за здравето и живота
на хората и е значима за обществото и за подобряване на неговото благосъстояние.
Втората част на определението за регулирани професии дава възможност за дириктно
тълкуване и причисляване на професията Ландшафтен архитект, упражняването на която е
на база на законови, подзаконови или административни разпоредби. Притежаването на специфична професионална квалификация - ландшафтен архитект, изисква правоспособност
или членство в призната от държавата професионална организация.
Лицензирането на тази дейност се осъществява от КИИП, на база на нормативни документи като Закон за устройство на територията, Наредба № 2 За проектантска правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП.
Лиценза се издава на база получено образование и придобит проектантски стаж. Образованието, което е необходимо да притежава специалистът „ландшафтен архитект” е само в
„магистърска степен” по специалността.
Ландшафтна архитектура, което му дава
специфична професионална квалификация в
дейността по озеленяване (ландшафтна архитектура). Което още веднъж обосновава предложението определянето на професията „ландшафтен архитект” като регулирана професия.
Предвид факта, че професии като „архитект” и „инженер в инженерното проектиране”
са признати като регулирани професии в България и редица членки на ЕС, ландшафтния архитект, който използва в своята работа инженерни, архитектурни умения, познания по екология, икономика и управление на инвестиционния процес, следва да заеме своето място в
списъка на регулираните професии в България.
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THE ACKNOWLEDGEMENT OF THE LANDSCAPE ARCHITECT’S PROFESSION FOR
A REGULATED PROFESSION – A PRECONDITION FOR BETTER VOCATIONAL
MOBILITY IN EU
Elena Dragozova-Ivanova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
A lot of possibilities for landscape architects have arisen after joining European Union. At the same time the
membership of Bulgaria originates a number of questions concerning the legislation synchronization as well as the
assessment of education. Acquired competencies during the process of education give the opportunities for
vocational mobility within the Union. The European policy in the field of freedom of movement of workers ensures
a good legal frame for geographical mobility. The transparency and the accessibility of the information for possible
positions support the free movement and transfer of knowledge in the EU.
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КАЧЕСТВОТО ЧОВЕК (4): ОБРАЗОВАНИЕ В БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ
Надя Делчева
Лесотехнически университет, София
Резюме
Разглеждат се основните тенденции в развитието на образованието в условията на глобализация. Като
“общество на различието” глобалният свят изисква нови образователни модели, респективно нови стандарти,
задаващи общата рамка на конкретните образователни програми. Отделя се по-специално внимание на стандартите в обучението по философски науки, чиято главна цел е стимулирането на критическо мислене и творчество.
Ключови думи: образование, философия, критическо мислене
Key words: education, philosophy, critical thinking

Настоящите разсъждения са провокирани
от няколко актуални въпроса: трудния и сложен
процес на реформиране на образователната
система в България и по-специално реформата
във висшето образование; образователните
реформи в Европейския съюз и ориентацията
към „учене през целия живот” с оглед създаване на общоевропейско културно пространство;
вътрешната свързаност на тези два процеса.
Задачата, която си поставям е да акцентирам
върху техните културни измерения и да покажа
какъв е творческият потенциал на философските науки в процеса на образоване, разбрано
като духовно формиране. Накрая искам да
поставя за обсъждане възможността за реализация на този образователен потенциал в конкретна схема за усвояване на хуманитарни и
социални познания и умения.
1. Глобалният свят и изискванията към образованието на 21 век
Ясно е, че образованието на 21 век следва
да даде на личността възможност за ориентиране в глобалния свят съобразно неговите особености: несигурността, пораждана от изключителната подвижност и сложност на глобалните промени; новите контексти на живеене и
промяната в характера на общуването – локалната значимост на глобалните въздействия
променя и естеството на всекидневния живот;
разширените възможности за културни взаимодействия, създаващи невиждани досега условия
за индивидуална реализация; радикално новите
измерения на индивидуалния живот – доколкото
1

независимо от мястото си на случване, глобалните събития засягат неговата същина; промяната в структурата на познанието и новите
възможности за усвояване на знания.
2. Четирите стълба на образованието
Ядро на стратегията за изграждане на „Европа на знанието” и политиката за продължаващо обучение е разбирането, че образованието има смисъл, ако е достъпно за всекиго в
продължение на целия му живот, и при условие, че то е насочено не само към усвояване
на знания, но и към личностно и културно развитие и изграждане на гражданско самосъзнание. Днес ясно се осъзнава необходимостта от
промяна на образователните модели и преориентиране на целите на образованието в два основни аспекта: 1) от усвояване на знания към
усвояване на умения за учене – нарастващата
необходимост от образование от една страна и
необятният поток от информация от друга, поставят пред образования човек изискването да се
научи как да се учи; 2) усвояване на умението
за разбиране, общуване и толерантност към
другите хора. За да бъде компенсиран същественият недостатък на досегашните образователни модели се изисква преосмисляне на разбирането за образованост и образователен
процес. В светлината на идеята за смяната на
образователната парадигма, в доклада на
ЮНЕСКО „Способността за учене: Нашето вродено богатство” са дефинирани „четирите
стълба на образованието”, на които искам да
се спра накратко1.

Вж.: „Способността за учене: Нашето вродено богатство”. Доклад на UNESCO за образованието през 21 век Изд. На Германската комисия на UNESCO. Neuwied; Kriftel; Berlin: Luchterhard, 1997, S. 18 – 19.
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2. 1. Ново съзнание. Като „първи стълб”
на образованието изискването за изграждане на
„ново съзнание” всъщност означава ориентация
към осмисляне и разбиране. Осъзнаването на
бъдещите рискове и способността за решаване
на конфликтите, в условията на все понарастващата взаимна зависимост между хората в условията на глобалния свят предполага
„учене за това, как да живеем заедно с другите”, развиване на умение за разбиране на другостта и толеранс към историята, традициите и
духовните ценности на различните хора и народи. Това означава, че усвояването на определени знания следва да бъде съчетано с изработване на позиции и осмисляне на ценности.
Тук може да се говори за най-малко два важни
момента: себепознание и култура. Очевиден и
от векове известен, но често забравян факт е,
че мисленето не се изчерпва с познанието, а
последното не се свежда до сбор от знания.
2. 2. Широкоспектърно образование. Така
нареченият „втори стълб” (ученето да се сдобиваме със знания) акцентира върху необходимостта от широко общо образование, обвързано с възможността да се придобият позадълбочени знания по определени специалности. Именно такова образование формира нагласата за учене през целия живот. „Образованието е нещо, което хората правят със себе си
и за себе си… – пише немският философ Петер Бири в брилянтното си есе „Какво е да си
образован?” – Да ни обучат могат и други, да
образова обаче може само всеки сам себе
си”2. Образованият човек не просто се стреми
да притежава някакви знания, нито пък само да
може нещо. Образованият човек се стреми да
стане нещо, да съществува по определен начин
в света, да се ориентира в него, да оценява себе си и другите хора и да избира действията си.
2. 3. Усвояването на способност за действие е третият стълб на образованието, свързан
с изграждането на умения за справяне с неочаквани ситуации, гъвкавост и готовност за
съвместна работа. Тук се акцентира върху
комбинирането на преподаване и практическа
дейност. Новата действителност изисква преориентиране на образователните методи и създаване на условия учениците и студентите да

изпробват способностите си в социални практики.
2. 4. Учението за живота или т. нар. четвърти стълб на образованието е основна тема
на публикуван още през 1972 г. доклад на
ЮНЕСКО „Как се учим да живеем”. Тезите развити в него са изключително актуални днес,
когато от всяка личност се изисква лична преценка и поемане на отговорност за постигане
на общите цели. Акцентира се върху необходимостта да се развиват интелектуалните способности на всеки отделен човек – памет, логическо мислене, фантазия, но също комуникативни умения и чувство за етично и естетично.
Подчертава се, че една от най-важните задачи
на образованието е „да придружава хората в
процеса на преминаването им от позицията на
зависимост от другите към осъзната и доброволна солидарност”. Това е възможно ако образователните ресурси са насочени към това
да помагат на хората да „разбират по-добре
себе си и другите чрез по-доброто разбиране
на света около тях”.
Оттук се очертават и основните елементи
на образователния процес:
- придобиване на знания;
- изграждане на способности за лична
преценка и критично осмисляне на
фактите;
- самоосъзнаване, осмисляне на културните ценности и самоопределяне;
- хуманизъм.
3. Образование, обучение, култура
Дотук се придържах към значими за нашата съвременност дефиниции за задачите на образованието с напълно прозрачното намерение
да покажа, че не става дума за частната позиция на преподавател, който се опитва да защити преподаваните дисциплини. Опитах се да
поставя акцентите в светлината на уникалната
ситуация, изискваща сериозно осмисляне на
стъпките на образователната реформа.
На всекиго е ясно, че образование и обучение не са тъждествени. Ако обучението
предполага структурата учител – ученик, а оттам и пасивна позиция на обучавания, то под
образование се разбира активната позиция на
онзи, който се образова, който макар и да е
направляван, самостоятелно формира себе си.

2

Бири, П. Какво е да си образован? Известия на Минногеоложкия университет „Св. Иван Рилски”, Хуманитарен департамент. Т. VІІІ С., 2008, с. 66.
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Стремежът на съвременния млад човек да
си осигури повече възможности за реализация
се сблъсква с остарелите форми на образование и обучение. Ярък пример за неразбиране
на това какво означава да си образован е надпреварата за придобиване на няколко „образования”: често твърдението на някого че има две
или дори три „висши образования” демонстрира очакване той да бъде възприеман като ерудиран, знаещ и способен. Работата обаче е
там, че дори да е завършил три университета и
да се е сдобил със знания в няколко области,
такъв човек пак може да е фактически необразован, некултурен и неспособен да оперира със
знанията, неспособен да се развива и нетворчески човек. Защото в действителност хората
или са образовани, или не са, а образованието
е процес на самоформиране, който не се
свежда до „притежаването” на знания.
3. 1. Нарастващата роля на знанието. За
разлика от класическата модерност, в съвременния свят придобиването на знания се разгръща в нови условия, чиято основна характеристика е отсъствието на устойчиви теоретични
парадигми. Морето от информация не просто
се увеличава с невероятна скорост. Все побързо се извършват и смени на парадигми,
преосмисляне на огромни блокове от знания,
приемани за „факт”, следвани от противоречиви тълкувания. Всъщност онова, което съвременният човек „знае” винаги е разположено в
определена ценностна среда и подлежи на тълкуване. Поради това образованието следва да
развива умението за разбиране и тълкуване на
събитията. Нарастващата роля на знанието извиква и необходимостта от създаване на „общество на знанието”. Но това не е всичко. Самият начин на обучение (усвояване на знания) е
различен.
В условията на бързо променяща се социална среда остро застава въпросът за практическата приложимост на знанията. Как обаче се
разбира това изискване? Най-често то се представя достатъчно опростено, за да бъде и погрешно: теоретичното познание да бъде предлагано само в онази степен, в която то би било от
значение за практиката, разбрана като непосредствена „полезност”. Ако под „практика” и
„практическа значимост” на усвоените знания
3

се разбира тяхната непосредствена приложимост, то ние стоим в една остаряла концепция
за образованието, тъй като в съвременната ситуация онова, което е практически нужно днес,
ще е остаряло след три години, когато студентът е вече завършен специалист и се включи в
непосредственото производство на стоки или
услуги. Всяко практическо действие е елемент
от сложната система на общуване, която
включва обмен на ценности, тълкуване и вярна
ориентация в междуличностните взаимоотношения. Така например в съвременните бизнесотношения се отдава изключително голямо значение на познанията за културните ценности на
конкретната среда, в която бизнесът се реализира – морални и религиозни представи и правила за поведение, отчитане на нуждите на
местното население, спазване на изискванията
за опазване и развитие на природните дадености и уважение към културните традиции.
Новите, различни измерения на взаимодействието между знание и практика обуславят
и дълбоката промяна в съотношението между
експертно и всекидневно знание. В новите условия клиентът се третира не като пасивен потребител, а по-скоро като сътрудник в извършването на услугата.
3. 2. Университетското образование като
просвещение. Едва ако си дадем сметка за разликата между образование и обучение, и ако
приемем, че университетът е институция, в която хората не само се обучават, но и се просвещават, то само тогава университетското образование може да бъде разглеждано като
формиращо жизнени ориентации и като подготовка за живота. Разбира се, с казаното не отхвърлям основната задача на университета –
чрез прилагане на интелектуални методи да
снабдява с професионални знания3. Но университетът има задачата да дава висше образование – той трябва да развива науката и да формира бъдещи учени, да създава подготвени за
живота специалисти в различните области на
социалната практика и да създава бъдещите
учители. Не на последно място стои задачата
да просвещава и култивира, да формира съвкупност от убеждения за ценностните измерения на света и хората, както и способности за

Самото това предполага сложно взаимодействие между постиженията на науката, подбора на учебни дисциплини, пригодени според нуждите на живота и способностите на обучаемите.
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мислене и творчество. Тази задача може да се
реализира чрез усвояване на идеи за света, човечеството и човека, които са не по-малко професионално формиращи и практически значими от което и да било естественонаучно или
техническо знание.
Ако се очаква дадени способности и знания да са значими за живота, то следва да се
отчита, че понятието „живот” е по-сложно и пообхватно както от биологичното, така и от тяснопрактическото значение, до което често го
свеждаме. Животът е онова, което сме и което
вършим сред другите хора и нещата в света
според собствените си разбирания и избор,
формирани под въздействието на различни
идеи и убеждения, съвременни или остарели,
предавани чрез общуването, традициите, образователните модели, модата и т. н. Винаги
пристъпваме към заобикалящата ни действителност с определени ценностни ориентири,
тълкуваме „света” според предварителни представи и планираме действията си. Ние не просто познаваме и действаме в света, ние „изграждаме” един зареден с ценности свят – света
на човека. „Но винаги има една система от живи идеи, представляваща висшето ниво на времето, напълно отговаряща на съвременността.
Тази система е културата. Който остане под
това ниво и продължи да живее с остарели
идеи, осъжда сам себе си на нищожен, труден,
мъчителен и духовно беден живот”4.
И така, образованието е учене – изучаване
на света (учене от първи порядък) и учене как
да учим (учене от втори порядък). Никое познание обаче, не се свежда само до учене – да е
образован даден човек, означава да е „наясно с
въпроса в какво се състоят знанието и разбирането и какви са техните граници”5. Това означава критическа дистанция спрямо претенциите за истинност на различни теории, както и
спрямо собствените знания и убеждения. Образованият човек умее да осмисля познавателните си граници, да се отнася критически към
собствената си култура, да развива усет за историчност и разбиране за историческа случайност, за морал и религиозни ценности, да е
способен да мисли за алтернативните възможности за ценностно усвояване на света. Това го
4
5
6
7

прави способен да избере за своя позиция хуманността и толеранса към други хора и други
култури.
Ако образованият е културен човек, то той
не просто „консумира” духовния опит на човечеството, събран в произведенията на културата. С други думи той е не толкова „начетен човек”, колкото такъв, който умее да споделя
духовен опит и да се променя, да обогатява
своята душевност. Докато обучението е ориентирано винаги към някаква полза, то образоваността и културата предполагат „възпитание
на чувствата”, самопознание и самоопределяне. А оттук следва, че образованият е способен
да определя сам собствения си душевен облик,
непрекъснато да преценява и преоформя себе
си и по този начин да е субект на собствения
си живот6.
Образоваността предполага развиването
усет за моралното. Колкото по-образован (покултурен) е даден човек, толкова по-дълбоки са
неговите душевни преживявания, толкова по
отчетлива е неговата морална чувствителност и
толкова по-добре умее да балансира между
собствените си убеждения и моралните ценности на другите. Всичко дотук – знание и разбиране, самопознание и проектиране на себе си,
усет за моралност, хуманизъм – разширява
духовните измерения на човека и го прави личност. Но има още един опит, пряко свързан с
умението да се живее в света и с култивирането на чувствата – това е естетическият опит.
Онзи, който умее да почувства силата на художествените произведения и който познава тяхното място в сложното духовно явление, наречено култура, може да усети пълнотата на живота и играта на творческите сили на духа.
„Нито един човек, който познава наситеността
на подобни мигове, няма да сбърка образованието с обучението и да дрънка, че при образованието работата била хората да станели потренирани за бъдещето”7.
3. 3. Възможностите на философското
познание. Вече стана ясно, че освен притежаване на определени познания, образоваността
включва и усвояване на култура, което означава формиране на духовните измерения на личността. Хуманитарните науки и по-специално

Ортега-и-Гасет, Х. Мисията на Университета. В: Есета, Т. 2. С., 1993, с. 84.
Бири, П. Цит. пр. с. 67.
Пак там, с. 73.
Пак там, с. 74.
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различните клонове на философското познание
са основен фактор за оформяне на светогледни нагласи и на способности за тяхното осъзнаване и преосмисляне. Различните дялове на
философията предоставят множество полета за
активно мислене и за формиране на култура.
Последната разбирам като духовност, и поточно като саморазвиващо се духовно качество. „Минало” и „бъдеще” са духовните измерения на човешкото битие, което винаги е битиев-културата. Философските дисциплини са
призвани да играят ролята на контрапункт на
пасивното усвояване на знание, да развиват
критическо мислене и да стимулират изграждането на личностна позиция. От множеството
задачи, които стоят пред тях ще обособя пет
най-важни.
3. 3. 1. Запознаване и тълкуване на исторически оформили се идеи за света и мястото
на човека в него. Създаването на ясни представи за това какво е „светът” за хората от минали епохи не е самоцел и не се свежда до заучаване – то е средство за осъзнаване на особеностите на съвременния „свят”. Начините по
които хората са тълкували космоса, човека и
пътищата на човешкия живот са синтезирани
във философските учения. Задачата на „обучението” тук е не пасивно възпроизвеждане на
изводите и на рецептите за живеене, а познание
за историческите корени на съвременните
представи, за онова в тях, което е остатък от
миналото и за онова, което е живо и значимо и
днес за човешкия живот. В хода на това обучение се формира умение за тълкуване и разбиране, способност за вътрешен диалог между
„мен” и „другия”, осъзнаване на различието, но
и на единството между съвременния човек и
хората от други епохи. С други думи осъзнава
се качествената определеност на човешкото
битие.
3. 3. 2. Запознаване с различните методи
на познание, с цел осмисляне границите на
познанието, което пък е условие за непрекъснатия стремеж към надхвърляне на тези граници. Ориентирането в света изисква способност
да се проблематизира. Не случайно философията често е дефинирана като умението на човека да поставя въпроси на света и на себе си.
Какво наистина знам и разбирам? Къде е границата между истината и заблудата? На осно8
9

Пак там, с. 71.
Пак там.
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вата на какви изходни позиции и доказателства
са изградени моите убеждения? „Недвусмислен
белег на образованието е, че човек не гледа на
знанието като на просто събиране на информация, като на приятно прекарване на времето
или като на обществен декор, а като на нещо,
което може да означава вътрешна промяна и
вътрешно разширяване, които оказват влияние
върху нашите действия”8. Да се стои на границата между знание и незнание означава критична позиция, непрекъснато обглеждане на онова,
което сме приели за истинно.
3. 3. 3. Формиране на способност за себепознание и себеразбиране и умение за творческо мислене. Образован, т. е. културен човек, е „онзи, който може да говори подиференцирано за света и за себе си от онези,
които само повтарят откъслечни думи и частици от мисли… Неговата способност да артикулира себе си по-добре му позволява все повече
да задълбочава и да усложнява своето себеразбиране със съзнанието, че това никога няма да
свърши, защото просто няма как да се достигне същината на Аза”9. Да познаваме себе си
означава заедно с това да променяме себе си и
да избираме себе си. Призивът на Сократ:
„Познай себе си” предполага задаване на въпросите „Кой съм аз?”, „Накъде отивам?” и
„Какво искам да съм?”.
3. 3. 4. Разбиране и критическо осмисляне
на ценностите, а оттам – възможност за изработване на хуманистични позиции. Дали съществуват общочовешки ценности и как те са
били интерпретирани в различните културни
епохи? Дали, напротив, различията в моралните и естетическите разбирания на хората не са
изцяло релативни? Ако в други общества и други времена човешките същества са имали други представи за добро и зло, за красиво и грозно, то доколко са валидни нашите представи и
дали не е случайна нашата морална идентичност? Носи ли човекът отговорност пред идните
поколения за онова, което е избрал да бъде и
за света, който създава?
3. 3. 5. Запознаване с идеите за човешкото общество и неговата организация. В какъв
смисъл човекът е „социално същество”? Какви
са измеренията на личността и доколко сме
детерминирани
от
социалните
отно-
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шения? Съществува ли свобода и какви са нейните граници? Що е справедливост и каква би
трябвало да бъде позицията на гражданина
спрямо несправедливи закони? Как се противодейства срещу насилието върху мисълта и живота на хората? Човекът не е самотен Робинзон, той живее между другите хора и неговите
действия са социално значими и регламентирани от системи като морала, правото, религията. Как се формират тези системи и при какви
условия се променят?
4. Структуриране на обучението по хуманитарни и социални науки
Идеята за създаване на европейско „общество на знанието” и стратегията за учене
през целия живот са фундаментът на реформата във висшето образование, чиято основна цел
е да се постигне образование, отговарящо на
нуждите на обществото, гарантиращо мобилност на хората и способно да влияе върху общественото развитие и развитието на науката.
Насочен към въоръжаване на европейските
граждани с „необходимите познания за посрещане предизвикателствата на новото хилядолетие” процесът Болоня дефинира отказ от стремежа за даване на окончателна професионална
квалификация и насоченост към широкопрофилно обучение, изграждащо базисни компетенции, върху които да се надграждат специализирани умения и знания. В ценностен аспект
този процес е насочен към засилване и обогатяване на европейското самосъзнание на основата на убеждението за необходимостта от
споделяне на общи ценности и принадлежност
към общо социално и културно пространство.
В тази светлина необходим компонент на реорганизацията на учебното съдържание и преподаването е изграждането на стратегия за преподаването на хуманитарните и социални дисциплини съобразно тяхната най-важна задача –
да разширяват хоризонта на личностното развитие на студентите и потенциала им за творчество и разнообразна професионална реализация.
Усвояването на общочовешки ценности и
превръщането им в лична позиция е главната
цел, която може да бъде постигната чрез дис-

циплините от цикъл „Философски науки”. Придобиването на знания и умения за анализ на
функционирането на обществото и взаимодействията между хората в социалния живот е втората важна цел на това обучение. Тя може да
бъде постигната чрез изучаване на дисциплини
от цикъл „социални и поведенчески науки”.
Двете групи дисциплини могат да бъдат представени в цялостен модел за организация на хуманитарното обучение в ЛТУ, включен като
самостоятелен сегмент в учебните планове10.
4. 1. Образователна степен „бакалавър”
следва да съдържа два цикъла – „Философски
науки” и „Социални науки”, като всеки от тях
включва две нива – задължително и изборно.
Първото има за цел да формира фундамент от
знания и ценности, върху който да се надгради
второто.
Цикълът „Философски науки започва с базисно обучение по дисциплината „Философия”,
чиято задача е да въвежда във философското
познание като запознава студентите с водещите
идеи и мисловни нагласи свързани с представите за света, мястото на човека в него, отношението човек – природа, пътищата на познанието и ценностните модели в различните културноисторически епохи. Тъй като главната му
задача е да бъде светогледно и ценностно ориентиращ, този цикъл е добре да бъде разположен като задължителна дисциплина в първия
семестър на бакалавърската степен (така, както е в настоящия момент) с учебно натоварване 45/30.
Цикълът „Социални науки” следва да
предлага базисно обучение „Въведение в икономическите науки, включващо „Макроикономика” с натоварване 30/30 през първия или
втория семестър на обучението и „Микроикономика” със същото натоварване в следващия
семестър.
Над тези два цикъла в задължителната
програма се надграждат (върху усвоените от
първото ниво знания и умения за интерпретация) пакетите от избираеми учебни дисциплини
с натоварване 30/30. За цикъл „Философски
науки” това могат да бъдат „Естетика”, „Етика”,
„Философска
антропология”,
които

10

Този проект подлежи на дискусия. В основата му са заложени резултатите от социологическо проучване за състоянието и
перспективите на обучението по хуманитарни и социални науки в няколко български университета, направено от сдружението на университетските преподаватели по философия в България.
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са относително обособени дялове на философското познание, или акцентирани към определени професионални потребности програми по
„История и философия на културата” (Културология) и „Философски аспекти на отношението човек – природа”. Насочени към определени специалности тези дисциплини са професионално формиращи.
За цикъл „Социални науки” могат да бъдат предложени дисциплини като „Въведение в
правото” (или някоя от неговите области), „Социология”, и др. Тук може да бъдат предложени и специализирани икономически знания като
например „Основи на счетоводството”, необходим не само за студентите с икономическа
ориентация, но и на всеки, който има желание
да създава собствен бизнес. Следва да се отчете, че не всички дялове на икономическото
познание могат да бъдат вмъкнати под названието „социални”, но това е слабостта на всяка
класификация. По подобен начин стоят нещата
и с възможностите на философското познание
– съществуват различни полета на приложение
на философското мислене като „философия
на природата”, „философия на правото”, „философия на религията”, „философия на науката”, както и на отделните и сфери, например
„философия на математиката”, философия на
биологията” и т. н., а също и полета на философстване, които са интегративни, какъвто е
примерът с биоетиката, екологичната етика,
различните дялове на професионалната етика и
т. н.
4. 2. Образователна степен „магистър” –
на това ниво изучаваните хуманитарни и социални науки следва да имат подчертано приложен характер, като на студентите се дава максимално широка възможност за избор.
От областта на практическата философия
е добре да бъдат предложени курсове по при-

ложна етика – „Бизнес етика”, „Екологична
етика”, „Биоетика”, или курс по социална философия (съобразно специалността по която се
обучава студентът). Например студентите от
специалност ЕООС много добре приемат приложната дисциплина „Комуникативни умения”.
От областта на социалното познание като
изборни дисциплини могат да бъдат включени
„Застраховане”, „Управление на риска”, „Социална психология”, „Инженерна педагогика”,
„Гражданско право” и др. Хорариумите се определят според спецификата на специалностите. Формите на обучение следва да са насочени повече към самостоятелна работа на студента.
4. 3. Образователно-научна степен „Доктор”. На това ниво от областта на социалните и
хуманитарни науки е необходимо да се включи
поне една задължителна или задължително избираема дисциплина. Полезна както за разработката на дисертационния труд, така и за понататъшната изследователска дейност е дисциплината „Логика и методология на науката”,
която да гарантира усвояване на минимален
обем знания за специфичните черти, методи и
функции на научното познание.
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КОНЦЕПЦИЯ И ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА МЕНИДЖМЪНТ НА
КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УСЛУГИ
Георги Тасев
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Резюме
В доклада са обосновани основните елементи на концепция за разработване на система за мениджмънт
на качеството на образователните услуги в системата на висшето образование. Предложени са основните
изисквания към системата за мениджмънт на качеството и грешките, които се допускат при внедряването й в
практиката.
Ключови думи: управление на качеството, образователна система, висше образование, висше училище
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1. Същност на мениджмънта на качеството
Има основни понятия, които се употребяват в литературата по качество, които би трябвало да се прецизират на български език, независимо от определенията, които са дадени в
нормативните документи. Това са понятията
”управление на качеството”, “осигуряване на
качеството” и “подобряване на качеството”.
Тяхното съдържание е близко и все по-често се
употребяват в техническата литература като
синоними.
Под качество (на продукцията), както е известно, се разбира степен на съответствие на
присъщите (на продукцията) характеристики на

изискванията (потребностите или очакванията),
които са установени (определени, например,
документално), обикновено са предполагаеми
(т.е. са общоприети от практиката на организацията, от нейните потребители и други заинтересовани страни) или са задължителни.
Най-общо понятие, отнасящо се до качеството на продукцията и услугите, е терминът
”Мениджмънт на качеството”, който включва
термините ”Планиране на качеството”, “Управление на качеството”, “Осигуряване на качеството” и “Подобряване на качеството” (фиг. 1. и
фиг. 2.).

МЕНИДЖМЪНТ НА КАЧЕСТВОТО
Координирана дейност по ръководство и управление на
организацията, приложена по отношение на качеството

Планиране на
качеството
Осигуряване
на
качеството

Управление
на
качеството

Планиране на качеството
Част от мениджмънта на качеството, насочен към установяване
на целите в областта на качеството и определящ необходимите
операционни процеси в жизнения цикъл на продукцията и
съответните ресурси за постигане на целите на качеството.

Управление на качеството
Част от мениджмънта на качеството, насочен към изпълнение на
изискванията към равнището на качеството.

Подобряване на
качеството

Мениджмънт на качеството

Осигуряване на качеството
Част от мениджмънта на качеството, насочен към създаване на
увереност в това, че изискванията към качеството на продукцията
и услугите ще бъдат изпълнени.
Подобряване на качеството
Част от мениджмънта на качеството, насочен към подобряване на
способностите за изпълнение на изискванията към качеството на
продукцията и услугите.

Фиг. 1. Елементи на мениджмънта на качеството

Под термина “мениджмънт” в английския
език се разбира, в частност, всичко, което се
отнася към управлението (ръководството, кон-

Фиг. 2. Същност и съдържание на мениджмънта и
елементите му

трола) в промишлеността и бизнеса [1, 7].
Термините и определенията, които се употребяват в техническата литература, отнасящи се
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към мениджмънта на качеството, много често
са грешни и този термин се свързва само с
управлението на качеството. Както се отбелязва [2], налице е едно смесване на разбиранията
за “управление на качеството”, “осигуряване
на качеството” и “ръководство на качеството”
и т.н.
В работата [3] се отбелязва, че в теорията
на управление на качеството, известна като
теория на Джуран, се състои от три етапа на
осигуряване на качеството:
- планиране на качеството, употребява
се на етапа планиране на процесите,способни да удовлетворят изискванията на стандартите;
- контрол на качеството, употребява се
за да се знае, кога действуващия процес се нуждае от коригиране;
- подобряване на качеството, помага да
се намери оптималният път за усъвършенствуване на процеса.
А. Гличев [4] разглежда осигуряването на
качеството като част от процеса на управление на качеството:
- управление на качеството на продукцията – това е подготовка (включваща
изучаване на потребностите и маркетинг) и внасяне в плана на качеството,
в нормативната и техническата документация стойностите на показателите
на качеството на новата продукция,
т.е. тази , която се усвоява, или изменението на показателите на качеството на продукцията , която се произвежда, а така също комплекс от необходимите работи по достигане и поддържане на тези стойности ;
- осигуряване на качеството на продукцията- това е изпълнение на необходимите работи по поддържане на показателите на качеството на произвежданата продукция на нивото на установените в плана по качество, в нормативната, техническата документации.
Анализът на определенията на термините”управление на качеството”, “осигуряване на
качеството “ и “подобряване на качеството”
(фиг. 2.) показва, че от една страна, те по
смислово съдържание са много близки, а от
друга страна- в някои конкретни случаи могат
да се трактуват не еднозначно. Затова е необходимо да се конкретизират тези термини. Такава възможност имаме, ако се опитаме да
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конкретизираме разглежданите понятия от позицията на процесния подход.
2. Концепция и основни положения на системата за мениджмънт на качеството на образователните услуги
Известно е ,че бъдещата стратегическа
цел на образователните системи в Европа за
периода 2001-2010 г. е да се превърне в найкомпетентното и динамично общество на познанието, а основните подцелите са:
- Подобряване на качеството на образованието;актуализация и усвояване на
базовите знания, необходими за обществото на познанието.
- Равен достъп и равен шанс на всички
до образованието и на възрастните –
до образование през целия живот.
- Отваряне на образователните системи
към света-изучаване на два езика от
страните на Европейския съюз, създаване на интерес у работодателите към
образованието.
Програмата за действие в мениджмънта на
процесите на производството на образователни
услуги в университетите трябва да се изгради
на основата на нормите, подходите и принципите на стандартите ИСО 9000:2000.
При разработването на системата за качество на университетите, изградена на основата на стандартите ИСО 9000:2000 се приемат следните определения:
- образование-това е целенасочен процес на обучение и възпитание в интерес на личностите, обществото и държавата;
- университет-организация от непроизводствената сфера, чийто основен
процес на дейност е образователния
процес;
- резелтутат от образователния процесобразователна услуга, която е вид
продукция, имаща следните характеристики:тя не е материална;тя се създава посредством дейности, осъществени при взаимодейстиве на доставчика и потребителя;тя въвлича във вътрешната дейност доставчика за да изпълни заявките и очакванията на потребителя;
- резултатите от процесите на другите
видове дейности са научно-техническа
продукция, интегрирана продукция на
базата на научно-техническата про-
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дукция и образователните услуги,
учебно-методичната продукция.
Известно е, че равнищата на управление
на Университетите, по аналогия с стопанските
организации по критериите на мениджмънта на
качеството, включва стратегическо управление,
управление на системата за качеството и опе-

ративно управление. Тогава с използуване на
основните положения на стандартите ИСО
9000:2000 може да бъде построена принципната схема за управление на процесите за производство на образователни услуги в университетите (фиг. 3.).

Заинтересовани страни

Министерства

Съвет на
ректорите
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Ниво на стратегическо управление. Процеси на дейности

Ректорат
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съвет
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НИС

Ниво на управление на системата по
качество. Процеси на дейности
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Е
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Информационно
осигуряване
Осигуряване на безопасни и
здравословни условия

Фиг. 3. Схема на мениджмънта на процесите в Университетите

Нивото на оперативно управление на дейностите в университетите е насочено към изпълнение на изискванията на качеството на
образователните услуги. То е представено с:
- производството на образователни услуги, които включват маркетинг, обединяващи процеси , свързани със заинтересованите страни; образователния
процес, състоящ се от до вузовска
подготовка, прием на студенти , учебно методическа и учебна дейност, допълнително образование;

процеси на управление на ресурсите,
включващи научноизследователска работа (НИР), научноизследователска
работа със студенти (НИРС) подготовка и преподготовка на кадрите с висша
квалификация, планово финансова
дейност, материално-техническо снабдяване (МТС), информационно осигуряване, осигуряване на безопасни и
здравословни условия на труд.
Нивото на управление на системата на качеството (мениджмънта на качеството) трябва
-
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В съответствие с матрицата на разпределение на отговорностите, представени в Ръководството по качеството, се разпределят отговорностите за процесите (фиг. 3.). Всеки процес в документирани процедури също се разделя на под процеси, а всеки единичен процес
се описва с алгоритъм, позволяващ нагледно
да се представят процесите. За пример на фиг.
4. се дава описание на процеса на обучение на
студентите. В средната част се дава наименованието на етапите на процеса и отговорниците
за него; в лявата страна се дават документите,
въз основа на които се изпълнява етапа, в дясната част-документацията, в която се отразяват
достигнатите резултати.

да гарантира увереност, че съответстващите
изискванията към качеството ще бъдат изпълнени. То се представя с дейността на катедрите, факултетите, съветите, комисиите, службите (отделите) и управлението им.
Нивото на стратегическото управление
(постоянното подобряване на качеството) е
ориентирано към повишаване на ефективността
и резултативността на процесите на производство на образователни услуги в университетите.То се представя с дейността на академичния
съвет, ректората, научно-техническите и методични съвети, а така също със съвета по издателската дейност.

Учебен процес
Учебни
планове;
Учебни
програми;
Учебнометодични
материали

Провеждане на аудиторни занятия
Отг.Лектори и ръководители на
упражнения

Атестация (изпит) на
студентите
Отг: Преподавателят

Дневник на
преподавател
я
НЕ

?

Списъци
на
преподав
ателите

Изпитен
протокол

Съответствува ли на изискванията?
ДА

Поправителен
изпит

Получаване на атестат по
дисциплината за семестъра

...

Фиг. 4. Алгоритъм за получаване на атестат по дисциплина от учебния план

За да се разработи система за мениджмънт на качеството е необходимо да се започне от алгоритмизиране на процесите в университета, необходими за осигуряване на съответните образователни услуги според изискванията на потребителите и при спазване на основните принципи на стандартите ИСО 9000:2000:
- Кажи, ти какво правиш?;
- Прави, каквото си казал!;
- Запиши, какво си направил!
Това е необходимо, за да може трета
страна да оцени системата за качество.
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3. Квалиметричен мониторинг на ВУЗ
В значимостта на периодическата оценка
на равнището на качеството на висшето образование няма никакво съмнение, което се отбелязва от всички специалисти и ръководители
на висшите училища. Според някой автори [5]
мобилизиращия вътрешен ресурс за развитие и
усъвършенстване на системата за висше образование е постоянният мониторинг и диагностика на състоянието на работите и траекторията на развитието й. В други източници [6] се
казва, че съвременната система за висше образование в България се осъществява чрез работата на НАОА, която следи за качеството на
изпълнение на политиката в образованието у
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нас. Важният въпрос тук е: “Какво и по какъв
начин трябва да се измерва, за кого са необходими резултатите от тези измервания? И тук се
оказва, че, в зависимост от гледната точка и
обекта, механизма на мониторинга на ВУЗ е
различен.
Отбелязва се [8, 9], че “основният клас
обекти, включени в комплексния мониторинг на
качеството на образованието, са обучаемите, а
предмет на тяхната оценка мярката на съответствие на нормите за качество по определена
квалиметрична скала”. С тази постановка не
може да се съгласим напълно, защото висшето
образование е система, където има обучаеми и
педагози. Или ако разглеждаме процеса на
образование като своеобразно “производство”,
което е предназначено за “изработване “ на
специалисти от абитуриенти, то е необходимо
да се разгледа и технологията на образование
заедно с “предмета на труда”, “средствата на
труда” и останалите атрибути.
Необходимо ли е да се оценява степента
на “обученост” на учащите се във ВУЗ? Несъмнено да. Но може ли само по този показател да се съди за качеството на образованието
във ВУЗ? Отговорът тука е не и това мнение се
подкрепя от С. Шишов и В. Калней [6]. Качеството на образованието е социална категория,
определяща състоянието и регулативността на
процеса на образование в обществото, неговото съответствие с потребностите и очакванията
на обществото (различните социални групи) в
развитието и формирането на граждани, битови
и професионални компетенции на личностите.
Качеството на образованието се определя от
съвкупност показатели, характеризиращи различни аспекти на учебната дейност на образователното заведение: съдържание на образованието, форми и методи на обучение, материално-техническа база, кадров състав и
т.н.,които осигуряват развитието на компетенциите на обучаваните младежи”.
Обсъждайки проблема за оценка на качеството на образованието в съвременните условия е необходимо да отчетем пазарните условия, т.е. качеството трябва да се оценява от
потребителите! До сега у нас в болшинството
случаи оценката се извършва от самия ВУЗ.
В теорията и практиката на мениджмънта
на качеството такъв начин се нарича “потвърждаване на съответствието от първа страна”. В
живота той имам място и се прилага, но както
е известно, се смята не за най-обективен. Потребителите повече се доверяват на резултатите

от проверката на съответствие, проведени от
тях самите или от техни представители (втора
страна) или от независими органи (трета страна).
Според нас основните класове обекти,
включени в комплексния мониторинг на качеството на висшето образование са: персонала в
системата на висшето образование (студенти,
завършващи студенти и преподаватели); процеса на обучение в СВО; системата на висшето
образование.
За да поясним тези разсъждения, ще се
използваме метода на аналогия. До известна
степен ситуацията във ВУЗ е подобна на производството: абитуриентите са “изходната суровина”, студентите “полуфабрикат, получен в
хода на последователно – успоредните технологични операции”, преподавателите – “изпълнителите на видовете работи, оператори”, а на
всеки участък и на всички нива има» ръководител». Но в “производството” се осигурява гаранцията за качеството на продукта, т.е. образователната услуга. В този смисъл за потребителя е най-важният мониторинг (т.е. оценката)
именно на степента на гарантиране на качеството на предоставяната от ВУЗ образователна
услуга.
Що се отнася до завършващите ВУЗ, т.е.
резултата от образователната дейност на ВУЗ,
то техният квалиметричен мониторинг е важен
и нужен на потребителя. Но най-добре е тази
оценка той да прави.
3. 1. Обекти на квалиметричния мониторинг във ВУЗ.
С отчитане на всичко казано, от гледна
точка на автора, основните обекти на квалиметричния мониторинг за образователната услуга на ниво система за висше образование за
конкретен ВУЗ са:
- випускниците;
- процеса на предоставяне на образователната услуга;
- ВУЗ като цяло.
При такова обособяване на обектите на
квалиметричен мониторинг на ВУЗ става ясно,
че:
- всички тези обекти (ВУЗ-образователен
процес-випускници) са взаимосвързани; при това мониторингът (оценката)
на ВУЗ като цяло трябва да се опира
на резултатите от мониторинга на качеството на предоставяните образователни услуги (по друг начин казано –
305

Георги Тасев

-

квалиметричният мониторинг на образователния процес), който трябва да
отчита резултатите от мониторинга на
качеството на випускниците. Успоредно с това, е ясно, че всеки от указаните обекти, трябва да има своя методика на квалиметрична оценка.
самият ВУЗ и реализираният в него
процес, предоставящ образователни
услуги е потенциалът, който (при правилно и отговорно отношение към образованието на студентите) може да
доведе до съответни резултати във качеството на знанията и опита на випускниците.

3. 2. Квалиметричен мониторинг на ВУЗ
като цяло
Методиката за квалиметричен мониторинг
на ВУЗ като цяло трябва да осигурява последователно успоредно решаване на две задачи:
- Да определя и в бъдеще да провежда
периодическа преоценка на степента
на съответствие на всеки конкретен
ВУЗ на различните установени от държавата параметри. По същество, това
означава ВУЗ да гарантира пред държавата, че е способен по принцип да
изпълнява своите задачи и да ги демонстрира пред обществеността.
- Да дава възможност да се прави сравнителна оценка на различните ВУЗ за
определяне на най-добрите и да се определя потенциала за по-нататъшно
подобряване. С други думи, резултатите от мониторинга трябва да служат
като основа за разработване на методи
и средства за усъвършенстване на
учебно образователните услуги.
Що се отнася до първата задача, то класически пример на квалиметричен мониторинг в
тази област са действията по лицензиране, акредитиране и сертификация на система за качество на образователните услуги, предлагани
от ВУЗ. Документите, потвърждаващи положителната оценка от тези действия, се използва за
официалното признаване на ВУЗ в системата
на висшето образование и престиж пред потребителите на услуги.
Механизмът на лецензиране, акредитация
и сертификация на системите за качество на
ВУЗ са добре известни и няма да ги обсъждаме.
Вместо това ще отбележим, че резултатите то
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тези действия за важни за три субекта (МОН,
ВУЗ, потребителите) в различна степен:
- за самия ВУЗ и МОН във вид на резултат от конкретни квалиметрични измервания, така и интегрална оценка
(заключение);
- за потребителите - основно във вид на
интегрална оценка. За потенциалния
потребител на образователната услуга
са важни не само резултатите, но и
наличието на лиценз на ВУЗ или документи потвърждаващи акредитацията и
сертификацията на системата за качество.
Разбира се, че наличието на акредитация и
положителни оценки от нея са само официално
необходимото условие за създаване и съществуване на ВУЗ, но то не е достатъчно. Необходимо е потребителят да може да сравнява отделните ВУЗ по качество на образователните
услуги. Ето защо напоследък все по-голямо
значение придобива втората задача на квалиметричния мониторинг на ВУЗ, който се използва като основа за сравнителен анализ на едно
профилни ВУЗ и разкриване на потенциала за
усъвършенстване.
Много автори и цели колективи в различни
страни разработват свои модели и методика за
определяне на “идеалния” ВУЗ с помощта на
определени параметри.
Списание “US News and World Report”
ежегодно публикува списък на най-добрите
университети и колежи в САЩ, чиито рейтинг
се определя въз основа на пет основни параметъра:♦ репутация;♦ приемен конкурс;♦ научен
потенциал на професорско преподавателския
състав;♦ финансови ресурси;♦ удовлетвореност
на студентите [5].
В един от докладите на 43-тия Европейски
конгрес по качество (Мадрид, 9-11 юни 1999г.)
[6] са дадени следните показатели за квалиметричен мониторинг на ВУЗ:●развитие на преподавателите;
●численост
на
студентите;
●библиотечни услуги; ●компютърна поддръжка;
●студентско
самоуправление;
●студентски
профсъюз;
●сгради
и
инфраструктура;
●финансово състояние; ●изследвания и тяхната
мащабност; ●мнение на студентите за преподавателите; ●мнение на студентите за ректора;
●мнение на студентите за обслужването;
●мнението на преподавателите за ректора;
●мнението на преподавателите за обслужването; ●участие в процеса на реинженеринг;
●заключителни изпити; ●междинни изпити;
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●поддръжка от страна на обществеността;
●интернационалност; ●устойчиво развитие;
●образователни новости.
Рейтингов анализ на ВУЗ се прави и у нас,
но не са известни авторите и методиките, по
които се прави.
От анализа на различните квалиметрични
оценки на ВУЗ в чужбина и у нас следва, че:
- числените оценки на рейтинга на различните ВУЗ може да се получат само
при наличие на данни за всички сравнявани ВУЗ;
- стойностите на рейтинга на ВУЗ се изменят в зависимост от набора на сравняваните ВУЗ;
- обобщените рейтинги на няколко ВУЗ
може да са еднакви, макар че в основните си характеристики те може съществено да се различават;
- квалиметричен мониторинг на ВУЗ
може да се направи без да се посещава самият ВУЗ.
3. 3. Квалиметричен мониторинг на образователните услуги
В списание “Кариера” има предложен алгоритъм за кваличетрически мониторинг на
образователните услуги, но дадените там фактори, влияещи върху качеството на образователните услуги са незначителни и не позволяват да се характеризира основната същност на
дейността на ВУЗ състояние на образователните процеси или по-точно нивото на качеството
на предлаганите образова телени услуги, което
следва от това, че:
- предлаганите критерии обхващат не
всички етапи от жизнения цикъл на
предоставяне на образователни услуги
(например, не отчитат качеството на
работите по подбиране на студентите,
качеството на методическото осигуряване на учебния процес, качеството на
контролните действия в хода на обучението, качество на випускниците, качеството на продължаващото обучение
и т.н.);
- в предлагания набор критерии има
смесване на оценъчните фактори от
различни йерархични нива: показателите , непосредствено влияещи на равнището на качеството на предлаганите
образователни услуги (например, качество на състава на преподавателите), и показатели, характеризиращи,

характеризиращи качеството на ВУЗ
като цяло (например, осигуреност с
общежития и други).
За квалиметричен мониторинг на образователните услуги, които предлага ВУЗ предлагаме да се използват стандартите от серия ISO
9000:2000, тъй като те напълно могат да играят ролята на свързващо звено между оценката
на качеството на випускниците и ВУЗ като цяло, тъй като имат значителен потенциал »квалиметричен измерител» на образователните
услуги. Необходимо е да се направи квалиметричен анализ на процедурата за оценка на качеството на предлаганите от ВУЗ образователни услуги на основата на степентан а съответствие на СМК напредоставяне на образователни
услуги от ВУЗ и изискванията на стандартите от
серията ISO 9000:2000.
Вземаме за основа методиката на Г. Азгалдов и анализираме съответствието на изискванията на стандартите ISO 9000:2000 по критериите на качествените изисквания и степен и
условия на изпълнение на изискванията за управление на качеството. От анализа на резултатите установяваме, че напълно или частично
предлаганият метод съответства на всички качествени изисквания по методиката на Г. Азгадов. При това квалиметричната оценка за степента на съответствие на СМК на предоставяните образователни услуги от ВУЗ на изискванията на стандартите от серията ISO
9000:2000 за всеки конкретен ВУЗ се провежда независимо от оценката (резултатите от мониторинга), получени за други ВУЗ, т. е. такава
оценка има абсолютен характер. Освен това,
оценката на състоянието на СМК на основата
на одита на такава система, се провежда независимо от упълномощен орган, извършва се не
задочно, а изключително на основата на лична
проверка от одиторите и се установява съответствието на системата за качество на изискванията на стандартите ISO 9000:2000.
И ако се обърнем към интереса на потребителите, още един път, ще отбележим, че за
тях е особено важна гаранцията за качеството
на предлаганата образователна услуга. От тази
гледна точка приложението на стандартите ISO
от серията 9000:2000 може да служат за надежден модел за оценка на тази гаранция. При
това за надежден ВУЗ по отношение на управление на качеството на образователните услуги
може да се счита този, който има СМК, отговаряща на изискванията на стандартите ISO
9000:2000. Наличието на сертификат на ВУЗ,
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потвърждава съответствие на СМК на изискванията на международните стандарти, а сертификата се издава от независим орган за сертификация, което гарантира устойчивост на качеството на образователните услуги, предлагани от съответния ВУЗ. Или с други думи, образователните услуги отговарят на изискванията
за ниво на знания, навици и умения на випускниците на ВУЗ.
По друг начин стоят проблемите, когато
потребителя на образователната услуга иска да
оцени ВУЗ като цяло. Тогава за него ще бъдат
важни не само способностите на ВУЗ да предоставя качествени образователни услуги, но и
други фактори: техническа база за провеждане
на занятията; научно изследователската дейност; научната «продуктивност» на сътрудниците на ВУЗ; пристижността на дипломите на
ВУЗ; възможностите за физкултура и спорт;
организацията на битовите условия на студентите и т.н.Тук, естествено, е необходимо да се
използва методика за квалиметричен мониторинг на по-високо равнище.За това може да се
използват и много от показателите на методиките, дадени в [10, 11].
Изводи:
1. Основните обекти на квалиметричен
мониторинг в системата на висшето образование на равнище ВУЗ са: випускниците на ВУЗ; процеса на предоставяне на образователни услуги; ВУЗ като
цяло.
2. Досега мониторингът на ВУЗ се извършва на основата на държавните образователни стандарти, което е по същество
”оценка на съответствие от първа страна”. Резултатите от такъв мониторинг
носят характера на субективни оценки.
Най-обективни са оценките на качество-

то на випускниците, дадени от потребителите на образователните услуги.
3. Използването на стандартите от серия
ISO 9000:2000 във ВУЗ може да се
превърне в инструмент за: а) обективна
и квалиметрическа обосновка на оценката на степента на гаранция за равнището на качеството на предоставяните
образователни услуги по отношение на
устойчивост на качеството и пълнота на
съответствие на изискванията на потребителите на тези услуги; б) сравняване
на равнището на качеството на предлаганите от различните ВУЗ образователни услуги; в) стимулиране на движението на ВУЗ към внедряване на осъвременени методи за мениджмънт на качеството.
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CONCEPTION AND BASIC PRINCIPALS OF A SYSTEM FOR MANAGEMENT
OF THE QUALITY OF THE EDUCATIONAL SERVICES
Georgi Tassev
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Abstract
In this report are grounded the basic elements of the conception for development of the system for
management of the quality of educational services in the system of higher education. The basic requirements are
given towards the system of the management of the quality and errors made with its introduction in practice.
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Резюме
Изведени са основните акценти на обучението, на базата на търсенето на адекватни отговори на въпросите: защо е необходимо обучение; кои са специфичните нужди от обучение на различните целеви групи; какво
би трябвало да бъде подходящото съдържание на обучението; какви трябва да са основните методи на обучение, като се отчитат изискванията за обучение на възрастни; кои са най-подходящите места за демонстриране
на добри практики.
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Увод
Обучението, разглеждано в широкия смисъл на това понятие, е ключов фактор за ефективността на всеки проект. При най-обобщена
класификация, осигуряването на адекватен
квалификационен потенциал кореспондира с
няколко основни групи участници в проектния
цикъл: проектанти; оценители на проекти; обучаващи институции; изпълнители на проекти,
които са и крайните бенефициенти на съответния проект.
Евентуален дисбаланс между капацитетите
на тези участници /включително причинен от
недостатъчна подготвеност на ангажираните в
проекта/ неизбежно води до пропуснати ползи
за бенефициентите.
Отчитането на това обстоятелство е с особена важност в случая с Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) - не само поради огромния брой бенефициенти, но и заради
възможностите за по-бързо развитие на цели
отрасли и региони.
Основната цел на този материал е формулиране на някои препоръки за усъвършенстване на обученията по ПРСР.
Реализирането на целта изисква решаването на следните задачи:
- Отчитане на изискванията към обученията;
- Извеждане на постиженията и проблемите в нормативната уредба и в практиката;
- Извеждане на препоръки за подобряване на отделни елементи на управлението на процеса на обучения.

Направените изводи и препоръки са фрагментарни, най-малкото поради две основни
причини: изключителна сложност на проблематиката и твърде ранен етап на изпълнение на
ПРСР (1) в областта на обученията.
1. Изисквания към обучението на бенефициентите по ПРСР
Въпреки своето разнообразие, изискванията могат да бъдат сведени до две основни групи: по отношение на тематичното съдържание
и по отношение на формите, методите, времето и мястото на осъществяване на обученията.
а/ По отношение на тематичното си съдържание, обученията трябва да отчитат в максимална степен целите и приоритетите на съответната мярка на ПРСР и на духа на програмата като цяло. Не по-малко важно е обаче да
се вземат предвид андрагогическите изисквания. Ключов момент в обучението на възрастни
е те да бъдат мотивирани за активно участие в
обученията, за придобиване на полезни за тях
знания и умения, а не формално да осъществят
предвиденото задължително обучение по съответната мярка. Синхронът между търсене и
предлагане на знания може да се осъществи
само чрез проучване на потребността от придобиване /или усъвършенстване/ на знанията и
уменията, свързани с текущата професионална
реализация и/или с намеренията на бенефициентите. Доколкото ни е известно, не е правено
дори репрезентативно проучване на потребностите. Оттук възникват редица въпроси, главният, от които е вероятността обучаващите институции да предложат обучения с тематично
съдържание и обем, които да не са адекватни

309

Иван Палигоров, Цанко Българенски

на реалните потребности. Едва ли е необходим
доказателствен материал, за да се обоснове
спецификата на потребностите на обучаваните
/ като тематика, обем, степен на детайлизираност на преподавания материал/. Достатъчно е
да се вземат няколко признака, по които спецификата в интересите е очевидна: възраст;
опит в осъществяване на дейността; статус /
собственик, наследник, мениджър, наемен работник /; мотивация / свързана с перспективите
за развитие на стопанството, с относителната
тежест на дохода от съответната дейност в
общите доходи на бенефициента, с намеренията за срока на заетост със съответната дейност
и т.н. /.
Отчитането на спецификата на интересите
изисква формирането на хомогенни целеви
групи за обучение, които да работят по специфична учебна програма.
б/ По отношение на формите и методите
на обучение на възрастни сред най-важните
изисквания са :многоканалност на съобщенията; разнообразяване на формите на обучение;
прилагане на интерактивни методи; обмяна на
опит между обучаваните, които вече осъществяват съответната дейност, макар и без да са
преминали през някаква форма на професионално обучение.Макар и частно по отношение
на изброените обобщени изисквания, отделно
заслужава да се посочи запознаването на обучаваните с добри практики. Наред с използването на възможностите на научните институти,
опитните станции, висшите и средните училища, особено важно е запознаването с добри
практики в земеделски, съответно - в горски
стопанства. Световният опит в областта на
консултирането показва, че обучаваните найбързо се мотивират да осъществят промяна /и
да се обучат за нея/, когато се запознаят с постигнати добри резултати от хора със същия
статус.
Що се отнася до времето и мястото на
провеждане на дадено обучение, по правило те
трябва да се определят от обучаваните. На
практика обаче се търсят компромисни решения, свързани с различни фактори и ограничения.
Най-удобно време за обучение на селските
и горските стопани е през зимата, когато е наймалка професионалната заетост. Практическото запознаване с технологичните аспекти на
някои дейности обаче, изисква провеждането на
демонстрации през точно определен период на
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годината, например, на определена фаза от
развитието на дадена култура.
По отношение на мястото на провеждане
на обучение несъмнено е за предпочитане то да
се осъществи по местоживеене на бенефициентите. Единствената потенциална опасност
при такова решение е някои от обучаваните да
изпълняват приоритетно професионалните и
личните си задължения и частично да участват
в обучението, с което то до голяма степен се
обезсмисля. Тази опасност е особено силна
при дългосрочните курсове. Обучението по
местоживеене може да бъде възпрепятствано
по различни причини – липса на подходяща
материална база; недостатъчен брой участници
от съответното селище, особено при обучението по относително по-слабо разпространени
производствени и стопански дейности.
Необходимостта от съобразяване с изискванията при обучението на възрастни обуславя
въпроса за готовността поне на част от кандидатите за обучаващи институции. Опитът на
висшите училища в областта на следдипломното обучение и в провеждане на квалификационни курсове несъмнено е полезен, но не е достатъчен за бърза адаптация към спецификата
на обучението на селски и горски стопани, при
това – с различно образование и опит. Може да
се предполага, че проблемът е още посериозен за сътрудниците в институции, в които преподаването е епизодично или въобще
няма такова. Сред сериозните потенциални
опасности в този случай са използването на
непонятни термини, несъобразяване със скоростта на възприемане от обучаваните както и
недостатъчно следене на реакцията на аудиторията и при необходимост - внасяне на корекции в начина на представяне на материала.
В смисъла на казаното, като пропуск в организацията на ПРСР може да се смята пропускането на една от типичните фази на повечето
проекти от сходен тип – а именно - „обучение
на обучители” /training of trainers/. При положително решение на компетентните органи
това може частично да бъде компенсирано чрез
краткосрочен курс по андрагогика – поне с
отговорни представители на обучаващите институции - или с разработването и разпространението на методичен материал с основните
изисквания при обучението на възрастни.
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2. Положителни моменти в нормативната уредба и управлението на процеса на обучения по
ПРСР
Макар, че акцентът в този материал е поставен върху проблемите и възможностите за
тяхното разрешаване, справедливо е да се отбележат огромните и резултатни усилия на
екипите на компетентните органи за разработването на ПСРС, особено като се вземе предвид взаимната обвързаност на отделните мерки. В контекста на разглежданата тематика,
като особено важни се очертават следните постижения:
Обвързаност на финансирането на бенефициентите с образователни изисквания. Наистина, тези изисквания са скромни в сравнение с
тези в редица напреднали европейски държави,
но направеното е полезна стъпка напред, особено като се отчете неблагоприятната образователна структура на заетите в селското и горското стопанство.
Включване на специална мярка за обучението на бенефициентите - Мярка 111 Професионално обучение, информационни дейности
и разпространение на научни знания, по която
се финансират одобрени проекти за дългосрочни и краткосрочни курсове, семинари, информационни сесии или работни срещи.
-

-

-

Осигурена възможност на бенефициентите за избор на обучения.
Включване на изискване за запознаване
с основни аспекти на агроекологията;
Подобрени финансови условия и повишен обхват на бенефициентите/в
сравнение със САПАРД/;
Увеличаване на капацитета на администрацията, отговорна за разработването и реализацията на ПРСР;
Привличане на външни експерти;
Публичност на процедурите в т.ч. и в
обучението [2]

3. Проблеми на управлението на процеса на
обучение
Сред множеството проблеми като особено
важни, според нас, се очертават капацитетът
на компетентните държавни органи, подреждането на дейностите на ПРСР във времето, обучението на проектанти и изискванията към
учебната документация.
На заседание на Комитета за наблюдение
на ПРСР през м. Ноември 2008 г. зам. изпълнителният директор на Разплащателната аген-

ция Емил Дърев посочва, че капацитетът на
Агенцията « е разчетен за обработване на толкова проекта годишно, колкото са постъпилите
само в началнитемесеци след стартирането на
програмата.» Едновременното стартиране на
голям брой мерки е създало затруднения при
разглеждането на проектите [3].
Посоченото мнение показва, че не е направено предварително проучване за интереса
към ПРСР и балансирането във времето на
потребностите и възможностите. Освен това,
при планирането на сроковете на дейностите е
необходимо възможно най-добро отчитане на
рисковете за отложено стартиране на мерки и
дейности под влиянието на външни фактори.
Пример в това отношение може да бъде даден
със забавянето на законодателни решения, засягащи дейности по мерките на ПРСР - например – по отношение на Натура 2000 [4].
Наред с това, обаче, логично е да се потърси отговор на няколко въпроса с очаквани
ползи при организирането да дейностите по
следващите мерки на ПРСР:
1. Има ли пречки да се осъществят предварително /преди стартирането на дадена мярка / някои дейности в т.ч.
планиране на обучения по мярката и
подбор на обучаващи институции?
2. Изборът на обучаващи институции и
одобряването на учебна и финансова
документация трябва ли бъде еднократен акт или да се осъществява на етапи?
Според нас, по-удачно е организацията на
обученията да се осъществява на няколко етапа:
- Кандидатстващите да осъществяват
обучения на възрастни предоставят на
РА доказателства за кадрови потенциал;
- Одобрените
кандидати
представят
учебни програми, справка за обекти за
практическо обучение и представят
бюджети с лимити по основни видове
разходи;
- Обучаващите институции представят
планов бюджет за конкретен курс / с
уточнени брой участници, време и
място на обучението / при отправена
към тях от бенефициентите заявка за
обучение;
- Обучаващите институции предоставят
на Разплащателната агенция документи
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за осъществените разходи за провеждането на курса.
Етапното организиране на процеса на обучение има смисъл най-малкото с оглед намаляване на ненужния разход на усилия на експертите от Разплащателната агенция в проверката
на голям обем информация на кандидати, които нямат кадрови потенциал да обучават възрастни и/или на конкретните клаузи в договори
за ангажирани бази, без да е уточнено времето
на обучението. Логично е да се предположи, че
никоя база няма да има свободен капацитет
целогодишно или да даде прецизна ценова информация за неопределен период от време.
Подобен подход би на кандидатите за обучаващи институции да се съсредоточат върху
съществените аспекти на обучението, вместо
да „творят” числа в условия на неопределеност.
Освен това, като се имат предвид стигащите до педантичност изисквания към проекти
от типа на ПРСР, не е ли по-удачно да се разработят и изпратят на кандидатстващите институции примерна учебна програма и бюджет,
вместо да се връща документация за отстраняване на пропуски и грешки / включително и
поради терминологични разминавания?
Както вече бе посочено, сред най-важните
проблеми на управлението на обучението е
подготовката на проектанти.
Естествено, най-добре би било да се обучат самите бенефициенти как да разработят
проекти. Ниското образователно равнище на
голяма част от земеделските стопани, съчетано
с кратките срокове за включване в програмата
силно ограничават тази възможност. В близко
бъдеще може да се разчита на ограничен контингент от стопани с висше образование, които
са
изучавали
дисциплини
като”Бизнеспланиране” и „Консултантска дейност”, какъвто е случаят със завършилите някои специалности на ЛТУ.
Поради тази причина, като правилна стъпка трябва да се определи организирането на
курсове от Разплащателната агенция. Като се
има предвид времетраенето на курсовете обаче, успешно биха работили експерти, които са
имали добра предварителна подготовка.
Съществен принос в решаването на въпроса с осигуряването на проекти има и направеното в съответствие с мярка 143 „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в
България и Румъния”. До края на 2009 г. експертите от Националната служба за съвети в
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земеделието, включително и временно ангажирани външни експерти, ще осъществят безплатно /за бенефициентите/ обучение и подготовка на проектите по част от мерките на
ПРСР. Друг е въпросът, че вероятно бе поудачно експертите от НССЗ да бъдат ангажиране с проучване на потребностите от обучение и
формирането на целеви групи – нещо, което е
сред основните функции на службата и именно
тя може да осъществи най-добре, поради непрекъснатия си контакт с потенциалните бенефициенти.
Основни изводи и препоръки
Наред с несъмнените постижения при разработването на ПРСР и стартирането на повечето мерки, наблюдават се или се очакват и
редица проблеми в разглежданата в този материал област:
- Известен дисбаланс между потребния
и наличния капацитет на проектантите
и на оценителите на проекти за обучение;
- Недобра координация във времето на
някои дейности по цикъла “Формулиране на поръчка – обучени бенефициенти”;
- Недостатъчна яснота и конкретност на
поръчката за обучения;
- Заплахи от външни фактори /криза;
забавено законодателство; негативни
нагласи у част от бенефициентите и
др. /.
Сред мерките за усъвършенстване на управлението на процеса на обучение по ПРСР се
открояват следните:
- По-добро подреждане на дейностите
във времето, включително избор на
нови обучаващи институти и приемане
на заявки за обучение за следващи
подпериоди на реализация на ПРСР;
- Диференциране на учебното съдържание на курсовете според потребностите на целевите групи;
- Създаване на възможност за избор на
отделни модули от курсове на различни обучаващи институции;
- Осигуряване на обратна информационна връзка и анализиране на оценките
за качеството на обучението;
- Обучение по методика на консултантската дейност на обучаващите по мярка
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114 на ПРСР, както и по други мерки,
по които са предвидени обучения.
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RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME 2007-2013 – MAIN ACCENTS OF TRAINING
Ivan Paligorov, Tsanko Balgarenski
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The main characteristics of training are deducted on the basis of asking for the adequate answers of the
following questions: why the training is necessary (?); what are the specific needs of various target groups (?);
what should be the suitable curricula for training (?); what should be the main methods of training, having in mind
the particularity of adult training (?); which should be the suitable places for good practices demonstration.
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Резюме
Целта на настоящия доклад е да се представят някои практически интерактивни техники и подходи в образованието за устойчиво развитие. На базата на проведени деветгодишни извънурочни и практически екологични
образователни програми с ученици и студенти са анализирани начини за подобряване технологията на обучението по устойчиво развитие, екология и опазването на природната среда. Чрез прилагане на мултимедийни
презентации, интерпретативни образователни маршрути и екологични игри и симулации са тествани иновационни техники по екологичното образование. Предложени сa възможности за бъдещо развитие и осъвременяване на учебните програми за по-високо качество на учебния процес в основните, средни и висши учебни заведения.
Ключови думи: образование, устойчиво развитие, интерактивни техники, интерпретация, природни ресурси
Key words: sustainable development education, interactive techniques, interpretation, natural resources

Увод
Образованието за устойчиво развитие е
част от съществуващата образователна система в България. Учебното съдържание по учебни
предмети и дисциплини се разработва въз основа на програми по съответните образователни области и едни от тези области са природоматематическите науки и науките за Земята.
При въвеждане на специализирано обучение за устойчиво развитие в образователната
система се създават предпоставки за формиране на по-обширно и задълбочено изучаване
на въпросите свързани с природата, природните ресурси и тяхното устойчиво ползване като
цяло. Много високи успехи се постигат с провеждане на извън урочни форми и практически
занятия с ученици и студенти по образование за
устойчиво развитие, ползване и опазване на
околната среда.
Природозащитното обучение за Национален парк „Рила” има за цел да разшири и задълбочи знанията за природните ресурси, биологичното разнообразие в защитената територия и практиките за устойчиво съхранение и
ползване чрез прилагане на интерактивни методи, техники и подходи в провежданите образователните програми.
Цели и задачи на изследването
1.1. Цел
Целта на настоящия доклад е да се представят някои прилагани практически интерактивни техники и подходи в образованието за ус314

тойчиво развитие, провеждани във връзка с
обучението по природозащита за Национален
парк „Рила”. Друга цел на изследването е да се
анализират прилаганите методи и да се установи тяхната ефективност.
1.2. Задачи
Главна задача е да се тестват и изследват
разработени образователни програми за Национален парк „Рила” прилагани с ученици и студенти. Да се анализира тяхната методическа
ефективност, както и усъвършенстване на
практическото им прилагани в обучението по
устойчиво ползване и опазване на околната
среда.
Резултати
На базата на проведени деветгодишни извънурочни, практически образователни програми и обучения с ученици и студенти са анализирани някои методи, техники и подходи за подобряване технологията на обучение по устойчиво развитие и опазване на природната среда
(таб. 1).
Проведени са образователни екологични
програми като част от образователния процес
на ученици (І-ХІІ клас) и студенти от специалностите „Екология и опазване на околната среда”, „Екология на селищни системи”, „Горско
стопанство”, „География” и „Предучилищна и
Начална училищна педагогика”. Използвани и
тествани са различни извън урочни и практически форми на обучение като: училища сред
природата (зелени училища), образователни
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Табл. 1. Проведени извънурочни и практически образователни програми за
Брой
Брой
Вид образователна
Прилагани методи
проведени
участдейност
(техники и подходи)
дейности
ници
Беседи, лекции, презентации,
Училища
сред
природата (Зелени
прожекции на видеофилми,
17
1510
училища) с учениеко-игри, познавателни марци І–ХІІ класове
шрути, експедиции и др.
Образователни
програми със студенти

Екологични
на открито

уроци

4

190

> 100

> 3050

Опознавателни
маршрути

12

> 600

Специализирани
маршрути

12

> 600

Екоуикенди с ученици от основни
училища
Общо

5

240

> 150

> 6190

Беседи, лекции, презентации,
прожекции на видеофилми,
дискусии, познавателни маршрути и др.
Беседи, лекции, презентации,
прожекции, еко-игри, състезания, познавателни маршрути, природни демонстрации,
изложби и др.
Интерпретация, беседи, пряко наблюдение, работа с карта и компас, еко-игри
Интерпретация, беседи, пряко наблюдение, работа с теренна техника и апаратура
Беседи, лекции, презентации,
прожекции на видеофилми,
еко-игри, познавателни маршрути, експедиции, теренна
работа, изложби и работа с
природни материали
-

програми, уроци на открито, опознавателни,
специализирани и интерпретативни маршрути,
природата (зелени училища), образователни
програми, уроци на открито, опознавателни,
специализирани и интерпретативни маршрути,
посещения на екопътеки с образователна цел,
ученически екоуикенди и др. В резултат на
прилаганите различни форми на екологично
обучение за устойчиво развитие и ползване,
установихме най-добри резултати при поднасяне и усвояване на материята са: използването
на новите технологии като мултимедийни презентации, power point презентации, специализирани прожекции на образователни екологични
DVD и CD филми. Посочените методи се възприемат много успешно от страна на обучаваните и най-вече използването им за въвеждане
в темата и в подготовката за обучения по отделните практически модули.
Отлични резултати за получаване на практически знания по екология, опазване на околната среда и решаване на екологични проблеми
с цел устойчиво развитие се постигат при при-

Национален парк „Рила”
Най-ефективен метод
1.DVD филми
2.Еко-игри
3.Презентации – мултимедия и power point
1.Познавателни маршрути
2.Презентации – мултимедия и power point
3.Еко-игри
1.Познавателни маршрути
2.Беседи
3.Природни демонстрации и изложби
1.Интерпретация
2.Пряко наблюдение
3.Еко-игри
1.Пряко наблюдение
2.Интерпретация
3.Теренна работа
1.Експедиция
2.Екоигри и състезания
3.Работа с природни материали
-

лагане на един друг подход, провеждане на образователни (опознавателни и специализирани)
маршрути чрез прилагане на метода на интерпретацията. Интерпретацията е език, разбираем
и интересен за публиката, тя е забавление, разказва истории и предава послания. За целта
използва много и различни средства със или
без прякото участие на интерпретатора (обучителя). Всъщност въвеждането и даването на
фактическа информация за природни обекти и
ресурси по най-интересен и забавен начин може да се нарече природна интерпретация или
интерпретация по околна среда.
Прилагането на интерактивни екологични
игри и симулации са тествани като иновационни методи и техники по образование за устойчиво развитие. Така по ефективен начин се
формират знания, умения и представи за природно богатство, ресурсно многообразие, устойчиво ползване и опазване на природната и
околната среда. С използването на интерактивни екологични игри и симулации се постига
впечатляващ ефект, тъй като да се играе и учи
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едновременно е нещо много близко до учениците и се възприема като много добра практика
от студентите и техните преподаватели.
3. Обсъждане на резултатите
На базата на проведените извънурочни и
практически екологични образователни програми за Национален парк „Рила” анализирахме
използваните методи и тяхната ефективност.
Анализът от изследването показва, че от новите
технологии най-добре се възприемат мултиме-

дийните презентации, power point презентациите, специализираните прожекции на образователни екологични DVD и късометражни филми
с природонаучна насоченост. Като найефективни методи отчитаме познавателните
маршрути сред природата, екологичните игри и
симулации, интерпретацията и прякото (теренно) наблюдение. Посочените методи са с найголяма усвояемост от обучаемите ученици и
студенти (Фиг. 1).
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Фиг. 1. Разпределение на прилаганите методи в екологичните образователни програми за НП „Рила” и тяхната
ефективност

Изводи и препоръки
Прилаганите методи водят до трайно формиране на екологични знания и природозащитни качества на обучаваните. Учениците и студентите включени в извънурочни и практически
екологични образователни програми разширяват знанията си за неживата и живата природа,
включително и за биологичното разнообразие
(флора, фауна, горски и планински екосистеми) и решаване на екологични проблеми за устойчиво развитие и ползване на природните ресурси. Обученията развиват творческия потенциал и уменията за решаване на практически
задачи в областта на природозащитата. Създават се знания, умения и компетенции за природозащитно отношение и поведение в условията
на интерактивно обучение за устойчиво развитие.
Предложените методи, техники и подходи
в екологичното образование сa добра предпоставка и възможност за бъдещо развитие и
осъвременяване на учебните програми. За по316

високо и ефективно качество на учебния процес в основните, средни и висши учебни заведения могат да бъдат успешно ползвани предлаганите методи.
На базата на опита от проведените образователни екологични програми се установява,
че едно от предизвикателствата за постигане на
истински високи резултати е дългогодишната
непрекъсната, системна и целенасочена работа
с обучаемите ученици и студенти.
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INTERACTIVE METHODS, TECHNIQUES AND APPROACHES IN SUSTAINABLE
DEVELOPMENT EDUCATION
Stefan Kirilov, Nikolina Georgieva
Rila National Park Directorate, Blagoevgrad, Bulgaria
Abstract
The aim of the present report is to introduce some practical interactive techniques and approaches in the
sustainable development education. Based on nine years of implemented extracurricular and practical ecological
education programs with students, the analysis is made on ways to improve the teaching methods in sustainable
development, ecology and nature preservation education. Through implementation of multimedia presentations,
interpretative ecological trips and ecological plays and simulations, innovative techniques in the ecological
education have been assessed. Possibilities have been suggested for future development and modernization of the
educative programs aimed at higher quality of the teaching process in the primary, secondary and higher schools.
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ТЕСТОВ КОНТРОЛ НА ЗНАНИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАТА “ТЕХНИЧЕСКО
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Резюме
Разработен е контролен тест по дисциплината “Техническо документиране и взаимозаменяемост в ДМП”.
Тестът обхваща тематика само от раздела “Техническо документиране”. Тестът е проведен със студенти от
специалност “Дървообработване и производство на мебели” при ФГП, ЛТУ. Изчислен е коефициент на трудност на всеки въпрос. Получените оценки от проведения тест са сравнени с оценките от писмена контролна
графична задача. Анализът на получените от теста резултати показва коя тематика затруднява студентите и
позволява на преподавателите да отделят по-голямо внимание за разяснение на тези теми. Посредством получената информация от проведения тест се усъвършенствува и оптимизира организацията на контрола и оценяване на знанията на студентите.
Ключови думи: контролен тест, техническо документиране, обучение
Key words: control test, technical documentation, theaching

Увод
За оценяването на знанията на студентите
се използват различни подходи. В последните
години един от най-използваните методи за
обективно оценяване на знанията и уменията на
студентите е тестовия контрол. Тестовото изпитване се явява вид обучение, което включва
подготовка, реализация и контрол [1].
Използването на тестове в обучението по
дисциплини като техническо документиране,
инженерна графика, взаимозаменяемост, които
приключват с текуща оценка не е широко застъпено. В последните години обаче, поради намаленият хорариум по тези дисциплини и отсъствието на достатъчно време, колегите от
техническите университети прилагат и тестовия
контрол за оценяване [2-4]. Използването на
тестовия контрол по тези дисциплини е показало, че той е ефективен метод при формирането
на текуща оценка. В ТУ-Габрово чрез тест се
провежда кандидатстудентски изпит по общотехническа подготовка [4], а в ТУ - София колегите провеждат вече входящ тест при започване на съответното лабораторно упражнение и
студентите се допускат до упражнение само
след успешно преминаване на контролния тест
[3]. Това се е наложило с цел мотивиране на
студентите за показване на по-добри резултати,
т. к. са констатирали ниска активност и слаба
заинтересованост и от там незадоволителна
успеваемост в последните години.
В ЛТУ знанията по дисциплината “Техническо документиране и взаимозаменяемост в
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ДМП” досега са оценявани чрез писмен контрол - провеждане на две контролни работи по
време на семестъра и писмен изпит в края на
курса на обучение, които по същество представляват решение на графични задачи. Вземат
се предвид и резултатите от разработването на
технически документи чрез курсови работи.
Цел на това изследване е да се анализира
и оцени пригодността на контролен тест по
дисциплината “Техническо документиране и
взаимозаменяемост в ДМП” за оценяване на
знанията на студентите от специалност “Дървообработване и производство на мебели” при
ФГП, ЛТУ - София.
1. Съдържание на контролния тест
Разработен е тест, който обхваща тематика само от раздела “Техническо документиране” и включва следните въпроси: изобразяване
на изгледи, разрези, външна и вътрешна резба,
означаване на допълнителен изглед, означаване
на секуща равнина, щриховка, оразмеряване на
фаска, закръгление, цилиндричен отвор и методи на оразмеряване.
Тестът разглежда въпроси, които са включени в лекционния материал и в проведените
вече упражнения. Въпросите в теста са кратки,
ясно и точно формулирани и дават възможност
за бърз и еднозначен отговор.
Тестовият контрол изисква разработването
на достатъчно голям брой варианти с отговори
на въпросите, един или два от които са верни,
а останалите грешни. Студентите, които нямат
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достатъчно и стабилни знания по изучавания
материал се подвеждат от грешните въпроси.
Ако някой от грешните отговори не е избран
нито веднъж от студентите, то той не е ефективен и трябва да се замени с друг.
Разработеният тест съдържа общо 14 въпроса в два варианта А и В. Всеки въпрос има
по три отговора, от които студентът трябва да
посочи един или два верни отговора. Изключе-

ние от тази схема прави първи въпрос - при
него е зададена аксонометрична проекция на
три отделни тела и 9 графични отговора – правоъгълни проекции, от които студентът трябва
да посочи вярната фронтална проекция на съответното тяло. На фигура 1 са дадени някои
примерни въпроси от теста с 3 графични отговора, от които верни могат да бъдат един или
два.

Фиг. 1. Извадка от контролния тест

2. Резултати от проведения тест
В проведеното изследване участваха 66
студента от общо 77.
Изчислен е коефициент на трудност на
всеки въпрос съгласно формулата [4]:
n
K T = o .100%
(1)
np
където n0 е брой студенти вярно отговорили,

np – брой студенти правили теста.
Коефициентите на трудност на въпросите,
включени в теста и определени по посочената
формула са показани в таблица 1. В таблицата
са посочени и максималният брой точки, които
се присъждат за верен отговор на всеки въпрос.
По-лесните въпроси се оценяват с по-малко
точки 2 или 3, а по-трудните с повече – 4, 5
или 8 точки.
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Табл. 1. Коефициент на трудност на въпросите
Въпрос
Брой
Брой студенти
Кт
№
точки
вярно отговорили
%
1
3
59
89,4
2
3
8
12,1
3
4
9
14,3
4
2
58
87,9
5
5
21
31,8
6
5
34
51,5
7
5
16
24,2
8
8
6
9,1
9
2
33
52,2
10
3
8
12,7
11
3
24
36,4
12
5
31
49,2
13
5
36
54,5
14
4
32
50,8

Максимален брой верни отговори и съответно най–висок коефициент на трудност са
получили въпрос №1 (фронтален изглед на тяло, дадено в аксонометрия) – Кт=89,4 и въпрос №4 (щриховка на детайл в пълен разрез) –
Кт=87,9. Тези въпроси най-малко са затруднили студентите и се причисляват към найлесните въпроси. Те обаче носят най-малко
точки, поради което максималният брой точки,
получени от студент не надвишава сумата от
36 т.
С най-нисък коефициент на трудност е
въпрос №8 (изобразяване на външна и вътрешна резба в разрез), който носи най-много точки
за верен отговор - 8т. Той най-много е затруднил студентите – само 6 броя са посочили верният отговор, на което съответства коефициент
на трудност Кт=9,1%.
Следващият въпрос с най-нисък коефициент е въпрос №2 (означаване на допълнителен
изглед), който също определено е затруднил
студентите - само 8 са отговорили вярно и коефициентът му на трудност е Кт=12,1.
За въпрос №3 (изобразяване граница между изглед и разрез) двата верни отговора са
посочени само от 9 броя студенти и коефициентът на трудност е Кт=14,3, а за въпрос №10
(означаване на радиус на закръгление) двата
верни отговора са посочени от 8 броя студенти
– Кт=12,7.
Липсва нито веднъж непосочен верен отговор. Липсва нито веднъж посочен грешен отговор – грешен отговор от въпрос №12 (оразмеряване на цилиндричен отвор, изобразен в
две проекции) е посочен от 1 студент, а грешен
отговор от въпрос №9 (оразмеряване на дъл-
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жина) е посочен от 3 студента. Дори третият
грешен отговор на въпрос №5 - (фиг. 1.), който
очевадно е грешен е посочен за верен от 8 студента. Това показва, че и грешните отговори са
подбрани подходящо.
Въпросите, получаващи по 2 т. (№ 4 и 9)
са получили среден коефициент на трудност
Кт=70,05, въпросите, получаващи по 3 т. (№ 1,
2, 10 и 11) са получили среден коефициент на
трудност Кт=37,66, въпросите, получаващи по
4 т. (№ 3, и 14) са получили среден коефициент на трудност Кт=32,55, въпросите, получаващи по 5 т. (№ 5, 6, 7, 12 и 13) са получили
среден коефициент на трудност Кт=42,24 и
въпросът, получаващ 8 т (№ 8) е получил среден коефициент на трудност Кт=9,1.
Интересно е, че въпроси №2 и №10, за
които се дават по 3 точки и се причисляват към
лесните въпроси, са затруднили студентите и
са получили едни от най-ниските коефициенти
на трудност – Кт=12,12 и Кт=12,7 съответно
– табл. 1.
От въпросите, получаващи 5 точки и причислени към трудните въпроси се открояват
въпрос №6 и №13, които имат висок индивидуален коефициент Кт =51,5 и Кт=54,5 и не
са затруднили толкова много студентите. Вероятно те са надценени и трябва да се намалят
точките, присъждани за верен отговор.
Оценяването на резултатите от теста става
по точкова система, като след това точките се
трансформират в оценки по предварително
разработена схема. Резултатите са показани на
фиг. 2.
Получените оценки от проведения тест са
сравнени с оценките от писмена контролна
графична задача (фиг. 2.) – изобразяване на
фронтална проекция на тяло, дадено в аксонометрия, като студентите трябва да оформят
подходящо
изображението
в
полуизгледполуразрез или пълен разрез и да нанесат необходимите размери – фиг. 2. Резултатите показват, че студентите са получили по-ниски
оценки на теста – максималната оценка е добър 4С (9,1%), докато на писмената контролна
работа максималната оценка е отличен 6А
(6,1%). При писмената контролна има и оценки
отличен 6В (19,75%) и 5В (9,1%), 5С (6,1%), а
такива липсват при теста. В същото време
двойките при писмените контролни са повече
18,2% срещу 9,1% на теста. Голямо разминаване има и при оценките 4D (40,9% при теста
срещу 6,1% при писмената контролна).
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Фиг. 2. Разпределение на оценките от проведен тест и писмено контролно

Това е така, т.к. тестът обхваща по-голям обем
материал, който само от теорията не е усвоен
достатъчно.
Любопитно е, че въпроси от теста, които
покриват материала от писменото контролно
като въпрос №1 (основни изгледи), №4 (щриховка), №6 (външна резба в изглед), №9 (линеен размер), № 13 (оразмеряване оста на цилиндричен отвор) и № 14 (методи на оразмеряване) са разпознати от повече от половината
студенти и са получили коефициент на трудност по-голям от 50%.
Изводи и препоръки
Анализът на получените от теста резултати показва кой материал затруднява студентите
и позволява на преподавателите да отделят поголямо внимание за разяснение на тези теми.
Най-лесен се оказва въпрос №1 (фронтален изглед на тяло, дадено в аксонометрия) с
коефициент на трудност Кт=89,4 и въпрос №4
(щриховка на детайл в пълен разрез) с коефициент на трудност Кт=87,9.
Най-труден за студентите се оказва въпрос
№ 8 (изобразяване на външна и вътрешна резба в разрез) с коефициент на трудност Кт=9,1
и въпрос № 2 (означаване на допълнителен изглед) с коефициент на трудност Кт=12,12.
Липсва грешен отговор, който нито веднъж
да не е посочен от студентите, което означава,

че вариантите на отговорите са правилно подбрани.
Чрез провеждането на тест се намалява субективния фактор при оценяване, засилва се
мотивацията на студентите за самоподготовка,
и така се повишава качеството на обучение.
Посредством получената информация от
проведения тест се усъвършенства организацията на контрола и оценяване на знанията на
студентите.
1.
2.

3.

4.
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TEST CONTROL OF KNOWLEDGE IN THE SUBJECT “TECHNICAL DOCUMENTATION
AND INTERCHANGEABILITY IN WOODWORKING AND FURNITURE INDUSTRY”
Nelly Staneva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
A control test has been developed for the subject “Technical Documentation and Interchangeability in
Woodworking and Furniture Industry”. The test involves subjects from the part “Technical documentation”. The
test has been carried out with students majoring in Woodworking and Furniture Production in the University of
Forestry, faculty “Forest Industry”. A factor of difficulty is calculated for every question. The obtained valuations
are compared with the valuations of a written control graphics task. The analysis of the obtained results shows
which subjects are made difficult the students and allows to the teachers to pay more attention of explanation of
these subjects. By means of the information from the conducted test the management of the control and
evaluation of the student knowledge is improved.
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Резюме
В доклада са разгледани основните проблеми на съвременната финансова криза и политиката на устойчиво възстановяване.
Ключови думи: световна финансова криза, принципи на финансовата политика, типове финансови кризи,
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В края на 2006 г. в САЩ се появяват първите симптоми на финансова криза, а есента
на 2008 г. е белязана с фалити на ипотечни
компании и банки, отписване на “токсични”
активи, ограничено кредитиране, национализиране на банки и спасяване на застрахователни
институции. Необузданото рисково кредитиране
на сделки с жилищни имоти предизвиква ипотечна криза, прераснала във финансова, която
нанася фронтален удар върху американската и
световната икономика. Финансовата криза се
изостря след срива на "Леман Брадърс"
(Lehman.com), а другата водеща банка в САЩ
"Мерил Линч" (ML.com) е изкупена за 50 млрд.
$, от Банк ъв Америка (Bank of America.com)
която се превръща в най-голямата в света банка с активи над 2500 млрд. $. "Беър Стърнс"
(BearStearns.com) е погълната от "Джей Пи
Морган Чейз" (JPMorganChase.com), а около
30 регионални банки фалират или се сливат с
други1.
Малко по-късно десетте най-големи международни банки и компании приемат съвместна програма за създаване на фонд от 70 млрд.
$, осигуряващ помощ при ситуации на кредитен недостиг. Банките, сред които са "Джей Пи
Морган чейз" и "Голдман сакс" обявяват вноски по 7 млрд. $. Инициативата е ясен сигнал,
че при екстремни условия на кредитен дефицит
и необходимост от неговото покриване, банките, брокерските къщи и финансовите компании
могат да разчитат на този фонд. Той е източник
на капитал за всеки участник до 1/3 от общата

сума, т.е. 23.3 млрд. $. Същевременно Управлението на федералния резерв (УФР) обявява
няколко стъпки за справяне с кредитната криза,
ориентирани преди всичко към разширяване на
видовете активи, които инвестиционните банки
могат да залагат срещу спешни заеми.
В цял свят реакцията е светкавична - индексът CAC 40 на Парижката фондова борса
се срива с 4,42% до 4142,89; първоначално
акциите на Виенската фондова борса поевтиняват с 3,9%; Стокхолмската борса отчита спад
с 3%; акциите на двете най-големи испански
банки - Сантандер и BBVA поевтиняват съответно с 3,44 и 3,53%; индексът MICEX на руската борса рязко спада с 5,4%*. В отговор на
тези събития Европейската централна банка
(ЕЦБ) предприема мащабни мерки за спешно
“инжектиране” на ликвидност в еврозоната.
Обявен е бърз еднодневен търг за осигуряване
на ликвидност на инвестиционните банки, без
да се афишира конкретната сума. Характерното за тази операция е системата на променливи
лихви (иначе ЕЦБ осъществява операции за
бързо рефинансиране при фиксирани лихви).
Заедно с това ЕЦБ декларира, че внимателно
следи динамиката на валутния пазар в еврозоната и има готовност за действия, осигуряващи
стабилност на кредитния пазар. Следват изявления на централните банки от еврозоната, че
осъществяват непрекъснати наблюдения и имат
готовност за противодействие срещу ефектите
от финансовата криза в САЩ.

1

Тези и следващите данни са от следните източници: The Federal Reserve - FED (Централна банка на САЩ); NBER (Национално бюро за икономически изследвания на САЩ); FOMC (Federal Open Market Committee- Федерален комитет за операции на
открития пазар); BLOOMBERG.com; National statistics UK (Национална статистическа служба на Великобритания); ЕCB (Европейска централна банка); EUROSTAT и др.

323

Иванка Бонева

Тези паметни събития на 14 и 15 септември 2008 г. променят драстично не само Уолстрийт, но и целия финансов свят - началото на
края на глобалния икономически растеж. На 17
септември гръмва тревожната новина, че найголямата в света американска застрахователна
група - Ей Ай Джи (AIG) е пред фалит. Незабавно УФР й отпуска заем от 85 млрд. $, а
правителството придобива 79,9% от акциите на
AIG. Тази мащабна национализация успокоява
временно американските пазари (вкл. курса на
долара), които възстановяват част от загубените позиции при 2% основен лихвен процент. За
съвсем кратко време в САЩ, Великобритания,
Франция и Германия и др., правителствата се
превръщат в основни акционери на закъсали
финансови институции. Междувременно в Исландия се осъществява пълна национализация
на банките (които само преди две години са
приватизирани), поради опасност от тотален
фалит. На 19 септември Белият дом отправя
искане към Конгрес за 700 млрд. $, известно
като “спасителния план на Полсън” в помощ на
финансови компании, притежаващи рискови
ипотечни книжа. След първоначалния отказ, в
началото на октомври, Конгресът одобрява този план, а финансовото министерство получава
безпрецедентни правомощия за намеса във финансовия сектор.
Въпреки предприетите мерки, борсовите
индекси на световните фондови борси продължат да падат. Само на 30 септември, поредния
"черен понеделник" за фондовия пазар, Уолстрийт отчита колосални загуби от 1,2 трлн. $, абсолютен рекорд в историята на Нюйоркската
фондова борса.
В същото време Брюксел предупреждава,
че няма да допусне фалит на нито една банка,
а ще съдейства за укрепване на доверието към
банковия сектор. В началото на декември 2008
г. финансовите министри на страните от ЕС
постигат споразумение за повишаване на минималния праг на гарантираните банкови депозити на граждани - от 20 хил. на 100 хил. EU.
Изправени пред настъпващата финансова криза,
правителствата на развитите държави, предприемат строго координирана операция за намаляване на цената на кредитния ресурс. На 8
ноември 2008 г. за пръв път в света УФР, ЕЦБ,
централните банки на Канада, Великобритания,
Швеция и Швейцария осъществяват съгласувана акция за намаляване на основната лихва. В
еврозоната тя се установява на ниво 3,75%, в
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САЩ - 1,5%, а във Великобритания - 4,5%.
През декември е отбелязан още по-драстичен
спад до ниво - 2,5%, в еврозоната, 1% в САЩ,
0.3% в Япония и пр. Обратна е ситуацията в
България - повишаване на лихвите. Основният
аргумент е, че за предоставянето на заеми,
банките разчитат предимно на ресурс от местни депозити. В конкуренцията за тяхното привличане се повишават лихвите, които практически блокират кредитната дейност.
На 13 ноември Германия обявява, че навлиза в "техническа рецесия", тъй като през
третото тримесечие БВП е намалял с 0,5%
(Еurostat). На следващия ден Евростат съобщава, че за пръв път в своята история, еврозоната
официално е навлязла в рецесия поради общ
спад на БВП на 15-те страни - с 0,2% през второто и третото тримесечие на 2008 г. На 22
ноември Гордън Браун, заявява, че Великобритания не може да избегне рецесията, а на 26
ноември Националната статистическа служба
публикува данни, че БВП се е свил с 0,6% през
третото тримесечие в сравнение с предходното
и 1,5% през четвъртото тримесечие на 2008 г.
От 1992 г. насам това е, първият икономически спад за Великобритания [7].
На 15 ноември 2008 г. по инициатива на
ЕС във Вашингтон, се провежда среща на високо равнище за съгласувани действия относно:
възстановяване на глобалната икономика;
ефективно регулиране на финансовите пазари;
рационално управление на икономиката, изключващо протекционистични форми.
На 11 и 12 декември 2008 г. Европейският съвет одобрява план, възлизащ на 200 млрд.
EU (1,5% от БВП на ЕС) за възстановяване на
европейската икономика. Всъщност той отразява общата рамка и графика на съгласувани
мерки за преодоляване на последиците от кризата в общността [3]. Малко по-късно българското правителство приема съответен краткосрочен план [2].
В края на януари 2009 г. Барак Обама
представя на Конгреса пакет за стабилизиране
на икономиката, възлизащ на 825 млрд. $.
Въпреки колосалните усилия, в края на същия
месец участниците на Световния форум в Давос изразяват подчертана тревога от изострящата се финансова криза в света. Тя се оценява като най-дълбоката и всеобхватна криза в
следвоенния период, по-тежка и по-сложна за
преодоляване в сравнение с Великата депресия.
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Всяка криза, както и съвременната, е повод за равносметка на допуснатите грешки и
провали, както и на възможностите за успешен
изход. Именно в такива моменти се обръща
внимание на полузабравени автори в прашясали книги, учебници и различни публикации с
актуални сега теории, идеи и послания. Само
20 години след Адам Смит, през 1796 г. в
прощалното си писмо като президент на САЩ,
Джордж Вашингтон прозорливо предупреждава
за необходимостта от правителствена намеса
като “справедлива и безпристрастна ръка, извън всякакви опити за предпочитания и предоставяне на преференции”.
През 30-те години на ХХ век, Кейнс лансира идеи за изход от тогавашната криза чрез активна правителствена намеса за възстановяване на: финансовата и стопанската система;
взаимното доверие между бизнеса и банковата
система; заетостта и жизнеността на нацията за
успешен изход и стопански възход [6].
Безспорен факт е, че понастоящем на
преден план излиза ролята на правителствената
намеса. Но срещу нея има и остра съпротива,
демонстрирана през септември 2008 от американския сенатор Джим Бюнинг* с основния аргумент за опасността от подмяна на капитализма с “финансов социализъм”2. В отговор на
него, известният икономист Р. Шилер сочи, че
както всичко друго, така и самият капитализъм
подлежи на развитие, за което е необходима
правителствена намеса, особено при криза [11].
Освен това тази намеса е временна мярка, която може да осигури успокояване на пазарите,
както и изграждане на по-ефективна финансова
архитектура и инструментариум за посъвършена “финансова демокрация”, стимулираща бъдещото развитие на пазарната икономика [11].
Другият актуален проблем е за възстановяване на принципите на строга финансова
дисциплина. Тяхното пренебрегване е от средата на 90-те години до началото на 2006 г. в
САЩ по времето на управление на Федералния
резерв (ФР) от Алън Гринспан, който разхлаби
дисциплината на банковия и фондовия пазар,
бързо усвоена и от други държави [9]. Тя е
причината за т. нар. “лесни пари”, липсата на

достатъчен контрол и отговорност по отношение на кредитния ресурс, акционерния капитал,
а оттам – колосалните негативни ефекти.
Най-важните принципи за възстановяване и
поддържане на финансовата дисциплина са:
I. Стриктното разграничение между краткосрочната и дългосрочната финансова
политика, респ. на функциите на отговарящите за нея органи. Краткосрочната се осъществява от централната банка
- да наблюдава, анализира, оценява, регулира и коригира годишните колебания
на лихвите, цените, заетостта и пр.
Дългосрочната политика се реализира
от органите на законодателната и изпълнителната власт.
II. Поддържането на безупречна репутация
на централната банка в ролята й на защитник на устойчивия характер на финансово-стопанската динамика, цените
и заетостта, от една страна. От друга е
ролята й на регулатор на цените на финансовите активи чрез: повишаване при ситуации на опасност от свиване на
икономическата активност и заетостта
или от кризисни симптоми; намаляване
- при “прегряване” на икономиката;
оценка на ситуации при инфлационна
или дефлационна спирала и приложение
на адекватен механизъм за ограничаване, неутрализиране или активиране.
III. Непрекъснатото и целенасоченото влияние върху цените на търгуемите активи чрез стандартни операции на открития пазар. Това са предимно сделките
по покупко-продажба на краткосрочни
държавни книжа с цел установяване на
адекватни, “безопасни” лихви и реални
цени.
IV. Постоянната готовност на централната
банка за незабавна намеса при поява на
евентуални кризисни симптоми, предотвратяване на възникнали ситуации на
масово изтегляне на паричен ресурс.
Във връзка с решаването на тези и други казуси, тя временно делегира управленски функции и на финансовия сек-

2

По този повод е разгорещената дискусия между привържениците и противниците на кейнсианството, в която активно участват известните американски икономисти – П. Кругман, Б. Делонг, Н. Рубини и др. (Вж.: ThinkMarkets,). Тук може да се напомни, че в по-късните си публикации, изказвания и писма Кейнс подчертава, че правителствената намеса не бива да се
абсолютизира, тъй като невинаги е “правилният лек срещу недостига на ефективно търсене или най-полезният инструмент
за предотвратяване на бизнес цикъла." (Вж.: JOHN MAYNARD. KEYNES., Collected Writings, vol. XXVII -1942, p. 122, London,
2007, Macmillan).
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тор за активна намеса, а при необходимост му оказва активна помощ [5].
Същевременно краткосрочната стандартна
политика не може да се осъществява само и
единствено от страна на централните банки.
Основната причина е в липсата на достатъчен
потенциал, респ. ресурс. Ето защо се налага
взаимодействие с правителството, както и с
държавните органи за данъчна и кредитна политика. По този начин се отстоява спазването на
посочения първи принцип на лихвена и ценова
стабилност на банковия и фондовия пазар, а
оттам на останалите пазари. Въпреки че сега
той не е приоритетен и временно е изместен от
проблемите за възстановяване на банковия и
фондовия пазар, както и на доверието към тях.
След постигната нормализация, централната
банка отново се заема с присъщата за нея
краткосрочна политика.
Важна поука от сегашната криза е необходимостта от преструктуриране на целия финансов сектор, както и изграждане на органи,
упражняващи директен контрол върху “поведението” на банковите и фондовите пазари на
национално и международно равнище. На тази
основа е необходима нова и надеждно функционираща мрежа за движение и размяна на информация, осигуряваща своевременни реакции
за намеса и корекции.
Третият важен проблем е във връзка с
идентификацията на финансовите кризи като
основа за правилен избор на антикризисна политика. В теорията и практиката са известни
три типа кризи [4, 8]. Първият тип - кризата на
ликвидността настъпва при ситуации на отказ
от за придобиване на активи по реалните им
цени. Причини за този тип криза са предположенията, че някои инвеститори биха могли да
изпаднат в паника, която да предизвика масова
разпродажба на активи. Именно подобна криза
допринася за намаляващо доверие към пазарите на ценни книжа и последващи трусове в цялата финансова система. За преодоляване на
подобни ситуации е най-ефективна политиката
за осигуряване на достатъчен ресурс на длъжниците. В такива случаи той се привлича от
банките, както и от самата централна банка.
Това е най-ефикасният начин за предотвратяване на предстояща или на вече настъпила паника, респ. на последиците от нея. Колкото побързо се реагира, толкова по-ограничени са
негативните ефекти.
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Още през ХІХ век Уолтър Бейджхот формулира актуалния и до днес принцип, според
който: за стабилизиране на пазарите на активи,
централните банки трябва да предоставят паричен ресурс на изпаднали в ликвидна криза финансови институции - с наказателни лихви, съответен залог и конкретен срок за погасяване
[4]. “При провал е напълно естествена системата на ефективно наказание. Предлагам тази
система да се запази, защото съм сигурен, че
няма полза от промени. По-скоро може да
промените английската монархия и да я замените с република, отколкото сегашната конституция на английския паричен пазар” [4]. Така
срещу ликвидната криза (независимо от нейния
източник, сила и острота), се създава сигурност, че няма да възникне натиск за масова и
опустошителна разпродажба на неликвидни активи. Това е подходящият начин за успокояване
и нормализиране на търговията с активи, както
и рационалното поведение на участниците в нея.
При това скалата с наказателните лихви е постоянен дисциплиниращ фактор, влияещ върху
параметрите и флуктуациите на ликвидността и
готовността за незабавни реакции срещу възникнали проблеми.
Вторият тип - кризата на платежоспособността възниква при: снижение на цените на
активите; последваща оценка, отчитаща пониски цени в сравнение с първоначално обявените; сигнали за изкуствено завишена настояща
и/или бъдеща доходност, дори по-ниска от банковите лихви. При трите варианта на разминаване на първоначално обявените цени на придобитите активи с текущите, респ. очакваните и
с банковите лихви, се пристъпва към тяхната
препродажба. При масовото им предлагане и
отсъствие на съответно търсене, настъпва всеобща неплатежоспособност. При този тип криза,
банките избягват да спасяват многобройно появилите се длъжници. Основната причина е, че и
те самите са застрашени от неплатежоспособност, вследствие на което реагират чрез необичайно високи “защитни” лихви. Само при редки
случаи участват, но тяхната роля е второстепенна/допълваща и само срещу солидни гаранции на длъжниците за коректно и в срок погасяване на предоставения им кредит.
Очевидно е, че за разлика от решаването
на първия тип криза на ликвидността чрез
“принципа на Бейджхот”, той е неприложим
при втория тип криза. Основната причина е
неплатежоспособността, а не повишените лих-
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ви. С други думи може да се разчита само на
намеса на централната банка, която да понижи
лихвите и да гарантира поддържането им на
ниско равнище, в резултат на което цените на
активите да се повишат. По този начин понижените лихви ограничават и/или неутрализират
възникналата неплатежоспособност.
При всеобща и задълбочаваща се неплатежоспособност е необходима т. нар. “мека”
парично-кредитна политика на централната
банка. Но тя крие и реална опасност от инфлация. От друга страна, поддържа демонстрираното вече поведение на «безнаказаност» от виновниците, разчитащи отново и отново на помощ срещу безотговорни и погрешни действия.
Ето защо този вид политика е приемлива само
при краткотрайна и относително ниска степен
на неплатежоспособност, временно допуснати
и бързо преодолими слабости.
Третият тип криза е сходен с предишния и
по-конкретно с предизвиканите ефекти. Тя възниква вследствие на невярна информация за:
преувеличен, но нереализиран икономически
растеж; негативна доходност на притежаваните
или на предлаганите активи; неблагоприятни
промени на лихвените проценти, цените на активите, пазарната ситуация, сделките по покупко-продажби и пр. Тази и друга подобна информация директно въздейства върху рязкото
снижаване на цените на търсените и предлаганите активи. В повечето случаи настъпва суматоха, която прераства в паника на пазарите на
активи. Техните притежатели се стремят всячески да ги пласират, вкл. на загуба. При подобни ситуации е неизбежен моментът, в който
сделките на покупко-продажби са почти или
изцяло блокирани, т.е. функционирането на
пазарите на активи е в точката на замръзване.
За преодоляването на този тип криза е неприемлива “меката” парично-кредитна политика,
както чрез мерки за възстановяване на платежоспособността, така и чрез промяна на лихвените проценти.
При такива ситуации правителството е изправено пред две алтернативи. Първата е национализация на разклатените и изпаднали в неплатежоспособност финансови институции. По
този повод се делегират правомощия на финансовото министерство да ги управлява. След
тяхното възстановяване се предприема приватизация на вече стабилизираните, респ. платежоспособни институции. Тук основният мотив
за възстановяване на частната собственост е,
че в дългосрочна перспектива, държавната

собственост не е най-добрата форма на организация и ефективно управление. Поне засега
няма по-рационална мярка от тази. При всички
случаи тя е по-добра, в сравнение с всяка друга и най-вече пасивното поведение на правителството.
Втората алтернатива е съзнателно и целенасочено предизвикване на инфлация. Въпреки
негативното отношение към нея, тя влияе пряко
върху повишението на цените на активите. Повисоките цени предизвикват интензивни процеси на преразпределение, отсяващи неплатежоспособни държатели на активи до постигане
на относително равновесие на сделките по покупко-продажби. Това е и моментът, в който се
регистрира възстановената платежоспособност.
По този начин временно се блокира способността на ценовия механизъм за влияние и регулация, разпределение и преразпределение на
активите. Въпреки несправедливия характер и
негативните последици за някои участници, изкуствено предизвиканата инфлация, последващото повишение на цените и елиминирането на
част от инвеститорите, всичко това, предотвратява опасността от криза на неплатежоспособността, респ. финансова и икономическа рецесия. Всъщност тази инфлация е безрискова в
сравнение с рисковете на директната правителствена намеса - чрез инвестиции в търговския и
банковия сектор. Достатъчен е само неподходящият избор на бенефициенти, рефлектиращ
върху по-нататъшното разширяване и задълбочаване на кризата.
За съжаление от края на 2008 г. се появява и друг проблем – дефлация, съпътствана от
нарастваща безработица. Спадът на цените (на
продуктите - най-значим в САЩ с близо 30% и
на петрола – около 4-5 пъти), на търсенето и
заетостта, трансформира дефлацията в стагдефлация. Това е термин, който отразява комбинацията от икономическа стагнация и дефлация, първо. Второ, стаг-дефлацията предизвиква ликвиден капан, т.е. снижение на лихвените
проценти (които почти клонят към нула –
0,25% в САЩ и 0,3% в Япония). Трето, стагдефлацията блокира способността на централната банка за провеждане на стандартна парично-кредитна политика. Пето, натрупаният дълг
се дефлира, т.е. нараства реалната му стойност, а оттам и рискът от фалит на намиращите се в бедствено положение домакинства,
компании и финансови институции.
Всичко това за стагдефлацията се наблюдава не само в САЩ, но и в редица европейски
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страни. Повече от очевидно е, че за нейното
преодоляване е неуместна досега прилаганата
стандартна парично-кредитна политика. На дневен ред е нов тип нестандартна политика, активизираща ликвидността и кредитната дейност.
Тук е подчертано важна ролята на централните
банки за чувствително количествено “разтоварване”/облекчаване на дълговата тежест на неликвидните активи. Същевременно се налага
увеличаване на държавните разходи и намаляване на данъците като елемент на стандартната
фискална политика Тази предприета стъпка от
Великобритания е предмет на обсъждане и
приложение в други държави.
Очевиден факт е, че само правилният избор на целенасочена нетрадиционна и гъвкава
политика, е основният императив за устойчиво
възстановяване на глобалната финансова и
стопанска система.
Използвана литература:
БОНЕВА, Ив. Рискмениджмънтът – приоритет за
малките и средните предприятия, Изд. Авангард,
С., 2008.
План на правителството за икономическа стабилност
и
напредък
през
2009
г.,
http://www.government.bg/.

1.

2.

Съвет на Европейския съюз, Брюксел 11-12 декември 2008 г., Придружителна бележка от
председателството до делегациите. Заключения
на председателството [17271/08].
WALTER.
Lombard
Street:
A
4. BAGEHOT,
Description of the Money Market (1873),
http://socserv.socsci.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3
/bagehot/lombard.html.
5. DeLONG, BRADFORD. Depression Economics.
http://www.projektsyndicate.org/commentary/delong85/English.
6. KEYNES, JOHN MAYNARD. The General Theory
of Employment, Interest and Money (1936),
London, 2007, Macmillan.
7. National statistics UK, GDP Growth UK. Q2,
Q3,.Q4,2008,
http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=1
92.
8. ROUBINI, NOURIEL. Has Global Stag-Deflation
Arrived?
http://www.projektsyndicate.org/commentary/roubini10.
9. SACHS, JEFFREY D. Boom, Bust, and Recovery in
the
World
Economy,
Oct.
2008,
http://www.projektsyndicate.org/commentary/sachs146/.
10. SnapCharts:
Custom
Technical
Charts,
http://www.prophet.net/analyze.
11. SHILLER, R-OBERT J. Animal Spirits Depend on
Trust,
2009.
http://online.wsj.com/article/SB12330208092541
8107.html.

3.

ANATOMY OF WORLD FINANCIAL CRISIS AND POLICY OF STABLE RECOVERY
Ivanka Boneva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
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ДЪРЖАВНИЯТ СЕКТОР - ПРОБЛЕМ НА ИКОНОМИКАТА
Митьо Велушев
Лесотехнически университет, София
Резюме
Несъвършената организация на държавния сектор е проблем на икономиката. Разрешаването на този
проблем е чрез мотивиране на политиците и бюрокрацията за реформи в сектора, с които да въведат по възможност елементи на частния сектор, доказали своята плодотворност. С оглед на създаването на мотивиращите условия, са необходими промени в публичния избор, по конкретно в избирателната система и чрез поставяне на правителството в условията на специфична конкуренция, като за целта се внесат корекции в устройството на държавния бюджет.
Ключови думи: личен интерес, смесена икономика, държавен сектор, публичен избор, конкуренция, избирателна система, държавен бюджет.
Key words: personal interest, mixed economy, public sector, public choice, competition, voting system, state
budget

От много години общественият живот,
преди всичко в сферата на икономиката и политиката, не носи удовлетворение на значителна част от населението. Това показват социологическите изследвания, но го виждаме и така,
с невъоръжено око. Вижда се още от публикуваните статистически данни. Известно е също
така, че в почти всички класации по социалноикономически показатели сред страните-членки
на ЕС, България е на последно място. Това говори, че у нас съществува трайно установил
се проблем, на който съзнателно или не решение не се дава и който забавя икономическия
процес. Какъв е този проблем?
Според мен основният проблем за неудовлетворителното състояние на българската политико-икономика е заключен в държавния сектор на икономиката. Тоест, той не е в частния
сектор и не трябва да се търси там. Не е примерно в това, че няма обособени производители или липсва необходимата пазарна инфраструктура, както бе в началото на прехода. Той
не е и в корупцията, в проблемите на съдебната система, които са само следствие. Той е в
несъвършената организация и управление на
държавния сектор.
Много хора именно така виждат основния
проблем у нас, ала търсят решението му не
там където трябва. Издигат остарелия постулат
за “по-малко държава в икономиката”. Това е
грешната посока. Днес е актуална друга формула, а именно - за “по-добрата държава в икономиката”.
И така, с оглед на реализирането на тази
формула, ще се опитам да откроя проблема и
да дам свое решение.

Увод
Ще започна с това, че съвременната икономика, в т.ч. нашата, е смесена икономика.
Това е факт. Това означава, че икономиката е
съставена от двата сектора – частен и държавен. Тези два сектора, въпреки разликата между тях, са органично вплетени, както и специфичните им по своя характер механизми на
функциониране са взаимозависими. Днес пазарът не би могъл пълноценно да изпълнява задълженията си на разпределител на ресурсите
и благата, ако отсъстват разписани “правила на
играта”. А “разписването”, “производството”
на необходимата правно-нормативна уредба, е
“продукт”, който може да се произведе само в
държавния сектор, от бюрократични учреждения. Между впрочем, икономиката е смесена
не от днес. Като понятие “смесената икономика” влиза в оборот след Втората световна война, но това не означава, че до тогава икономиката е друга. Икономика в чист вид /само от
един тип/ просто не може да има и не е имало.
В контекста на казаното ще добавя още
нещо. Разпространяват се митове за огромните
предимства на частния сектор и за едва ли не
генетичната обреченост на неефективност на
държавния сектор в икономиката, като съжителството им се представя едва ли не за принудително. Такава подялба на успехите и загубите между двата сектора е неоснователна, е нелепа и вредна. Смятам, че всеки от секторите
съдържа предимства и недостатъци и чрез взаимната помощ в преодоляването на недостатъците се допълват.
Не малка част от широката публика наивно приема за верни натрапваните квалифика329
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ции. Явно манипулацията е успешна, а и не е
трудна. Използва се за въздействие различната
/или еднаквата/ степен на чувствителност на
отделните слоеве от народа и цялата общественост по отношение на успехите и неудачите в
двата сектора. Частният сектор наистина се
отличава с положителни черти, но съвсем не е
лишен от отрицателни, които като се проявят
твърде болезнено се отразяват на отделни слоеве от населението и на отделни лица. Нима
монополът не е беда, нима не ощетява с монополните цени благосъстоянието на хората?
Нима кризата в икономиката не е типичен пример на провал на пазара? Нима фалита на една
корпорация не е провал на частния сектор?
Нима за обществото не е пропиляване на национални ресурси, неудачно изразходваните ресурси от тази фалиралата корпорация? Нима за
стотиците, а в някои случаи хиляди уволнени
работници и служители този фалит не е жесток, не е изненадващ болезнен удар? Отговорът
е ясен. Фалитът е болезнен, но именно за тези
работници и служители, а не за цялата останала част от население, усещането на която част
доминира в общественото мнение. Тази болезненост се удавя в шумната удовлетвореност на
онези не големи, но финансово и всякак влиятелни групи от населението, които към същия
момент са спечелили много.
Друга е чувствителността към успехите и
неудачите в сектора на държавата. В него неуспехът, дори когато поражда много по слаба
болезненост, поради това, че тази болезненост
засяга всички или почти всички слоеве на народа и няма отделен /отделни/ влиятелен печеливш слой от населението, който с удовлетворението си да я тушира, неуспехът изпъква едва ли не като непреодолим проблем на сектора. Така тази болезненост се екстраполира в
огромен, едва ли не органично неотстраним
проблем на сектора.
Личният интерес на човека – този, който обуславя двата сектора и системно ги свързва
Необходимостта от задоволяване на потребностите на отделния, на конкретния човек за
да оцелее и да продължи съществуването си, е
първопричината за появата на икономиката и за
влизането на човека в икономически отношения
със себеподобните си. В тези икономически
отношения човекът отстоява единствено своя
личен интерес. Казаното има силата на икономическа аксиома.
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Личният интерес на хората като съдържание пронизва подобно на червена нишка цялата
икономика и я прави системно цяло. На яве
този интерес е “облечен” във форма. Една част
от него /каква, това тук няма значение/ се проявява като индивидуален, персонифициран, за
реализирането на който човек сам се грижи,
влизайки във взаимоотношения с другите хора.
Реализирането на този индивидуален интерес е
смисълът на частно обособената и пазарно интегрирана икономика, т.е. на частния сектор в
икономиката.
В останалата част личният интерес на човека на яве е “облечен” във формата на обществен интерес. Явява се като обществен, защото реализирането му е единствено възможно
чрез обединяването на силите на хората в една
общност и това именно сплотява тези хора в
общност. А реализирането на този обществен
интерес е смисълът на “общественото домакинство” /Д.Бел/, на държавния сектор в икономиката.
Докато между съдържанието и формата
при индивидуалния интерес няма различия, при
обществения се наблюдават особености. Общественият интерес не е проста сума на лични
интереси. В условията на представителната демокрация, той се явява форма на личния интерес на мнозинството от хора и отчасти на личния интерес на малцинството. Освен това, той
не е буквален израз на тези лични интереси, а
“екстракт” извлечен от тези интереси. Така че
общественият интерес е форма на личните интереси, но подведени под общ знаменател. В
държавният сектор на икономиката, се реализира именно този специфичен обществен интерес.
Наред с обществения, в оборот е понятието национален интерес. Понякога тези два интереса се отъждествяват, за което няма основания. Всяко понятие има право на живот, ако
се явява носител на специфична информация.
Според мен национален интерес е понятие за
отразяване на онези лични интереси на хората,
които буквално, взети едно към едно, са общи
за тях. Следователно, националният интерес е
понятие за част от съдържанието изразявано от
понятието обществен интерес.
Противоречието между двата сектора
Личният интерес чрез двете си форми на
реализация свързва в едно системно цяло частния и държавния сектор. Тези два сектора обаче, по силата на различията във формите на
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проявление на личния интерес на човека, които
представляват, са противоположни по своя характер и се намират в своеобразна борба. Намират се в противоречие, чието разрешаване е
движеща сила на икономическото развитие.
Противоречието е очевидно. За него свидетелства не само теорията, в която виждаме
как икономистите в оценките си на ролята на
двата сектора за икономическия растеж се
люшкат от крайност в крайност. Но то е очевидно от практиката, която сега се упражнява.
Виждаме как на приливи и отливи ту се увеличава значението на държавното участие в икономиката, ту намалява. Тези видими прояви не
са никак случайни. Те са израз на действащото
противоречие между секторите и неговото разрешаване. Показателен е опита от найпоследно време, времето на финансовата криза започнала през 2008 г и обхванала вече целия реален сектор. Днес развитите държави се
опитват да изведат икономиките си от дълбоката криза с помощта на държавния сектор и така
да дадат нов тласък на икономиката.
Особената проява на противоречието у нас.
Проблемният държавен сектор
Както всички съвременни икономики, нашата е смесена икономика. Естествено, като
противоположности на едно цяло, двата сектора са в единство и борба; противоречието е
черта на тяхната обвързаност.
Особеното при нас в това противоречие,
на този исторически етап на световна криза, е
това, че ако в развитите страни частният сектор
е в пълно объркване и за изхода се разчита на
предимствата на държавния сектор, у нас държавният сектор е така лошо организиран и непълноценен, че за постигането на икономически растеж в следващия период се разчита главно на частния сектор. Между впрочем, именно
негова и на това, че българското стопанство
все още е здраво свързано с натуралното
/домашното/ стопанство, е заслугата все още
националната икономика да стои като остров
сред бурите на световната финансова криза.
Въпреки че държавния сектор е затънал в корупция, въпреки че съдебната система не работи както следва, въпреки че по вина на държавната бюрокрация в този труден момент ЕС спира парични фондове за страната, въпреки че
липсва мотивация за стопанска активност в масата от наемни работници и служители поради
ниските заплащания, националната икономика
реализира не лоши ръстове. Дори сравнително

не лош ръст се прогнозира за близкото бъдеще
/за календарната 2009 г/. Вярно, на фона на
тоталния спад в БВП през годините след промените от 1989 г, тези ръстове съвсем да не
са свидетелство за бурно развитие, но все пак
са отражение на някакво развитие.
Противоречието между частния и държавния сектор в момента у нас е противоречие
между един общо взето нормално функциониращ частен сектор и пазар, и един необходим
на икономиката, но в голяма степен негоден
като организация и управление държавен сектор.
Могат ли да се намерят аргументи против
твърдението за негодност на държавния сектор? Струва ми се, не. Нима спирането от ЕК
на фондовете за България по вина на държавната бюрокрация можем да смятаме за израз
на реализация на личния интерес на мнозинството от хората, явяващ се като обществен?
Нима преправянето на законови актове, което е
станало практика, е показател за държавен
сектор, ефективно реализиращ обществените
интереси? Не е ли това израз на некомпетентност или на групови интереси, които нямат общо с обществения интерес? А заменките на
гори и земи при изумително благоприятни условия за определени хора може ли да се нарекат ефективна реализация на обществения интерес? Нима затварянето на няколко джебчии е
свидетелство за решителна война на правителството срещу корупционните практики? Мислите ли, че в този момент именно общественият
интерес е продиктувал решението на правителството да реализира проекта за нов правителствен център, за който проект се отстъпват 300
дка скъпо струваща държавна земя почти в
центъра на София? Нима сегашните правителствени сгради толкова пречат на работата на
държавните органи, че просто ползите от този
нов правителствен център и 300 дка земя в
столицата нямат по-добра алтернатива?
Основната насока на реформата в държавният
сектор, необходима за неговата реорганизация
Необходимостта от реформа на организацията и управлението на държавния сектор е
видна с невъоръжено око. За реформирането
на сектора идеи и предложения дава теорията
на публичния сектор и предлага практиката на
по напредналите в това отношение партньори в
ЕС и в света. Основната насока на реформата
е към въвеждане по възможност в сектора на
онези методи и подходи, които са типични за
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частния сектор и които са доказали своята плодотворност, и които биха изиграли положителна роля за оздравяване на сектора на държавата. А такива има. Това са онези подходи и методи, които биха повишили конкуренцията в
държавния сектор, биха отстранили сегашното
неефективно администриране на държавните
разходни програми и биха поставили за критерий за оценка на работата на хората в обществена роля крайните резултати. Става дума за
преминаване към оценка на държавните разходни проекти с метода “ползи-разходи”, повсеместно практикуван при частните инвестиционни проекти. Става дума за внасяне в държавния мениджмънт на елементи от корпоративния
мениджмънт. Става дума за въвеждане в разходването на общите пари правилото “с минимум разходи, постигане на максимум ползи”.
Ефективни подходи за реформа има, но мотиви
за въвеждането им няма
Откритият въпрос, на който не виждам да
е дадено решение е такъв: кои са мотивите,
които ще накарат овластените политици и хилядите държавни служители да развалят сегашното си удобство, за да тръгнат да установяват
надпревара и въвеждат гонитба за по високи
крайни резултати в сектора. Това което предлага теорията е добро, но иска от тези, от които
зависи
въвеждането
на
пазарноориентираните подходи съзнание за целесъобразността им, а от практика сме се уверили, че
поне на този етап от историческото развитие да
се разчита на съзнанието като фактор за активността е рисковано предприятие. Доскорошната социалистическа система показа
именно това, колко е рисковано това мероприятие. В своето време социализмът потърси алтернатива на пазарната конкуренция в качеството на перпетом мобиле на активността в
т.нар. социалистическо съревнование, поставено на съзнателна основа, но то се провали.
Оказа се, че няма по мобилизиращ фактор на
активността на човека независимо от ролята му
на частник или в обществена роля /на депутат,
министър, държавен служител и пр./ от материалните стимули.
Затова, да се отправят пожелания за въвеждане пазарно-ориентирани подходи в държавната организация не е правилният път.
Трябват за това мотиви на хората в обществена
роля.
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Мотивите ще се появят, ако се направят промени в избирателната система и правителството се постави в условия на специфична конкуренция
/1/ Ще се появят, ако в процеса на избирателната кампания, се излъчват представители, мотивирани да усъвършенстват държавния
сектор и държавното управление, с оглед реализирането на обществения интерес. Ако системата на избор на гласоподавателите е така
устроена, че да мотивира избраните народни
представители да реализират не други, а само
обществените интереси. И ако тази система е
така устроена, че да поставя под перманентен
контрол народните представители от страна на
гласоподавателите.
Със сегашната пропорционална система
на избор такава мотивация не се постига. Първо, защото се избират по същество партии, които да поемат властта. Избират се на практика
не представители, а мениджърски екипи
/партии/ за управление на държавата, които
екипи преди изборите обещават това или онова
да направят, което допада на избирателите или
на голямата част от тях, допада на техните общи интереси. Второ, след като се проведе избора обаче, партиите не се чувстват длъжни да
реализират обещанията си, нито пък могат да
бъдат принудени това да извършат. Тази “душа” на политиците най-добре е уловена от
У.Чърчил, който за добрия политик казва: може
да прави прогнози и после убедително да докаже на гласоподавателите защо не са се състояли.
Необходими са промени в избирателната
система, които да поставят народния представител в такива обществени отношения, че неговият личен интерес да диктува подчиняването
на цялата му дейност на реализирането на обществения интерес. Може ли това да стане?
Ако приемем, че пропорционалната система се
запазва, тъй като такова е изискването на конституцията, то възможността за усъвършенстване е в това, партията избрана на власт, да приеме за оценка именно на партията всяка оценка, дадена от гласоподавателите на който и да
е от нейните представители. Например, ако
нейният представител “Х” злоупотреби с властта в личен интерес, то тази злоупотреба автоматично да се впише в собственото “досие” на
партията. Тогава подбора на кадрите ще бъде
според компетенциите им и контролът върху
дейността им ще бъде перманентен.
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/2/ Мотиви за усъвършенстване на държавния сектор ще се появят, ако правителството се постави в условия на ежегодна оценка на
постигнатите резултати.
Сега не е така, а възможности има. Има
критерий за измерване на ежегодния принос на
правителството. Има и финансов инструмент
за количествена оценка. Критерият е реализацията на функциите на държавата с водената
политика. Критерият е доколко с тази политика
правителството е способствало ефективността
на икономиката, поддържането на макроикономическа стабилност и въвеждането на справедливост в разпределението на доходите и
благата. Няма никакво съмнение, че упражняването на тези функции, е продиктувано от обществения интерес. А финансовият инструмент, това е държавният бюджет. Бюджетът е
“цифров финансов израз на политиката на правителството” /В.С., с.528/ и като такъв не е
просто разходване на общи пари, а е влагане
на пари срещу планирани ползи.
Сега нито критерият се прилага строго,
нито финансовият инструмент се използва за
контрол в реализирането на критерия. Затова
правителството няма мотиви за усъвършенстване на държания сектор. Сега както е разписано съставянето, изпълнението и отчитането
на ДБ в Закона за устройство на Държавния
бюджет /ЗУДБ/, ДБ не се явява инструментът,
който принуждава правителството да минимизира разходите и максимизира доставените на
хората публични блага. Тоест, при желание,
той може да бъде използван за реализиране на
други интереси, извън обществения.
Първо, в ЗУДБ не се посочва главната
функция, която трябва да изпълнява ДБ, която
според мен е политико-икономическата функция. Функцията му на “цифров израз” на правителствената политика, преди всичко на неговата социално-икономическа политика, за съответния отчетен период.
Второ, в ЗУДБ, дори дума няма за целта
на правителството, заради която се съставя
този бюджет. За това, че той е инструмент в
ръцете на правителството, който е важен за да
не работи то “на тъмно”, че той финансово
осигурява реализирането на планирания и заявен принос от водената правителствена политика. По нищо не личи, че законът за ДБ, който
ежегодно приема НС, се третира като “капиталово благо”, както казва Дж. Бюканън, за което
ще се правят разходи, но от което се очакват
конкретни ползи и какви именно ползи.

Трето, в ЗУДБ, в раздела за съставяне на
проектобюджета, не се посочва метода на съставяне. Посочва се, че трябва да се предхожда
от тригодишна бюджетна прогноза, но не се
изисква прогноза за очаквания принос на водената политика, изразен в степента на реализиране на функциите на държавата в икономиката. Наистина, прогнозата не може да се състави без прогноза на макропоказателите, но не
личи тази прогноза да се разглежда като резултат именно на конкретната правителствена политика. По същество бюджетния процес не се
изисква да започне както е редно, от това, което ще се достави от правителството на хората
и за което те ще платят определена данъчна
цена, сумата на които “цени” ще формира
държавните постъпления. В ЗУДБ не се посочва
също, че разходната част на бюджета, не е
просто набелязване на суми от парични средства за това или онова публично благо, а строго
оценени стойности, необходими като разходен
бюджет за постигането именно на набелязания
принос от провеждането на правителствената
политика.
Четвърто, в главата за изпълнение на бюджета, няма нито дума за ефективно потребление на разходите. Законодателят е приел за
правилно да поиска просто да не бъдат нарушени предвидените баланси. А не се ли обвържат разходите с приноса им в реализирането
на обявената политика, се създава финансов и
всякакъв комфорт за правителството и то стига
да спазва балансите и в рамките им е свободно
да прави разходи едва ли не по свое усмотрение, без оценка на резултата.
Пето, в ЗУДБ най-малката глава е за приемането на отчета на ДБ, в която са разписани
три члена. Но не броят на членовете е важен. В
този раздел не е посочен критерий за оценка на
приноса от изпълнението на бюджета, нито пък
конкретно се иска да се каже какъв е приноса
на бюджета, след като е изпълнен. Отчетът в
общи линии е по схемата “предвидени толкова
пари – усвоени толкова”. Но каква е ефективността от това усвояване, за такова нещо не се
говори.
Шесто, според ЗУДБ, по доклад на МС,
НС приема проектобюджета за закон за ДБ за
съответната календарна година, след което МС
приема постановление за изпълнение на закона. Тази практика е понятна и се прави с оглед
контрола по използването от правителството на
огромните, многомилиардни суми в бюджета.
Няма да обсъждам това дали този закон е ма333
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териален или законодателен, дали той е законусловие или закон-правило и други такива въпроси, предмет на финансовата наука. Само ще
отбележа, че намеренията звучат добре, но
практиката показва друго; превърнат в закон,
ДБ може да се яви за правителството добро
прикритие на негови грешки или пропуски.
Например, корекции на бюджета се допускат,
но процедурата през НС е дълга, което е подходящо оправдание защо не е използвана тази
или онази благоприятна конюнктура.
Въобще смятам, че ЗУДБ не устройва ДБ
по предназначението му. Сега не може да се
каже, че той е цифров финансов израз на политиката на правителството, на степента на изпълнение на функциите на държавата в икономиката /и не само в икономиката/. Според мен,
съставянето и изпълнението на ДБ трябва да е
пак дело на МС, но Бюджетът трябва да е пряко обвързан с обявената от правителството политика, с приноса от нея. С оглед на контрола,
годишният бюджет е редно да бъде одобрен от
НС, както това е сега, но като нормативен бюджет, с който да се постигнат обявените цели
от правителството. Нормативният бюджет развързва ръцете на правителството, за да откликне то своевременно на всяка промяна в конюнктурата. А че такива промени настъпват е видно от стотиците поправки в досегашните бюджети, въпреки строгите правила. Не случайно
в Доклада пред НС на Сметната палата за одита на изпълнението на ДБ за 2007 г единствената препоръка, която прави одитора е за изработването и въвеждането на механизъм, който
да доведе до намаляване на броя на корекциите
по бюджетите. След като приключи отчетния
период, е редно да се състави фактическия бюджет. Отчетът за изпълнението ДБ, който следва да бъде одобрен от НС, трябва да е отчет, в
който се съпоставят отклоненията на фактическия от нормативния в контекста на разлика-

та между набелязания принос на правителствената политика и реално постигнатия. Одобряването /или неодобряването/ на фактическия
бюджет, трябва да се яви оценка за годишната
работа на правителството, която оценка незабавно да се отрази на статуса, заплащането и
персоналните отговорности на членовете на
правителството.
Само така, чрез годишна реална оценка на
изпълнението на ДБ в контекста на приноса на
правителствената политика в изпълнение на
функциите на държавата в икономиката и въвеждането на персонална отговорност за резултатите и осигуряването на премии, когато
резултатите са добри, правителството ще се
извади от сегашното удобство и ще се мотивира за ефективни промени в организацията и
управлението на звената и учрежденията, на
целия държавен сектор.
Едва тогава двата сектора ще се явят в положение, в което всяка изява на противоречието между тях, ще се изяви като могъща движеща сила на социално-икономическото развитие
на страната.
1.
2.
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Abstract
The imperfect organization of the public sector is a problem for the economy. The solution for the problem
calls for motivating the politicians and the bureaucracy to implement in the sector reforms that will introduce
elements from the private sector, elements that have proven their effectiveness. In order to create these
motivating conditions there are certain changes to be made in the voting system and introducing specific
competition conditions in the public sector by correcting the construction of the state budget.
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Резюме
Обсъждат се някои възможности за използване на статистическата информация в различните аспекти на
осъществяване на връзки с обществеността. Застъпва се тезата, че полезността на статистическата информация за осъществяване на ефективен PR1 се определя основно от начина на нейното представяне, от обективната преценка за компетентността на публиките, за които е предназначена, от квалификацията и имиджа на лицето или медията, които я представят, а също и от степента на съвпадение с нагласите на ползвателите. Очертани са някои рационални подходи за подобряване на ефекта от използването на статистическата информация за
нуждите на PR в публичния сектор.
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Увод
Устойчивото развтие на предприятията и
организациите предполага провеждане на активна политика за изграждане и поддържане на
благоприятен имидж и репутация. Едва ли трябва да се случи нещо разтърсващо, та лидерите
в съвременните организации и предприятия от
публичния сектор да осъзнаят, че за да просперират ръководените от тях звена е необходим
активен PR.
Нагласите на обществото относно желаното качество на предлаганите публични услуги
се менят доста по-бързо в сравнение с бързината, с която сложната бюрократична машина
може да отреагира. В този смисъл степента на
информираност на ключовите публики за текущата дейност и стратегията в развитието на
публичния сектор и наличието на данни за
одобрението им далеч преди да са се породили
конфликти се явяват предпоставка за успешно
поддържане на социален мир и конкурентоспособност. Практиката показва, че не бива да се
чака да се усети отлив от потребители на предлаганата стока или услуга, за да се предприемат действия, целящи информирането на обществото за новите инвестиции с цел подобряване на качеството на продукта и условията на
труд [1].

Същност на връзките с обществеността
В широк смисъл връзките с обществеността могат да се представят едновременно като
изкуство за масова комуникация и като форма
на проявление на една нова информационна
индустрия, която изисква системни усилия,
плановост и работа с пълна концентрация от
страна на добри специалисти, притежаващи
квалификацията и опита да подберат удачно и
да представят ефектно фактите за организацията.
В тесен смисъл връзките с обществеността са модерна управленска функция, призвана
да осигури двупосочна комуникация между организацията и нейните публики с цел постигане
на разбирателство, удобрение и сътрудничество [8]. В някои публикации дори определят PR
като социална технология, насочена към създаване на хармония между два свята – светът
на организацията и светът на публиката. За
сближаване на техните позиции PR – технологиите създават качествено нова благоприятна
среда, чиито основни характеристики са богатството, пълнотата и точността на взаимната
информираност, постигната на базата на баланс между разумни и емоционални аргументи
[9].
Постигането и поддържането на високо
ниво на информираност може да се постигне

1

Понятието “връзки с обществеността” представлява превод от английски език Public Relations. Въпреки съществуващите
резерви у някои специалисти, относно прецизността на този превод, той ще бъде използван, защото е придобил известност и
за краткост ще бъде наричан PR.
2
По подробно виж [8]
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чрез решаването на редица конкретни информационни задачи, между които са:
- събиране, систематизиране и анализ
на информация за състоянието и тенденциите в изменението на общественото мнение.
- осигуряване на информация за ефектите от провежданата корпоративна
политика върху собствения персонал и
върху външните публики.
- създаване на достоверен и разбираем
информационен продукт, които да е в
състояние да отговори на установените
потребности от знания и да формира
желаните убеждения по непринуден и
интересен начин.
Същността на връзките с обществеността
се свежда до обмен на информация между организацията и нейните реални или потенциални
клиенти и контрагенти, наричани публики. Степента на убедителност на посланието, което се
съдържа в тази информация зависи от :
1. Нейното съдържание (новост, достоверност, конкретност, разбираемост,
съответствие на нагласите на адресата
и др.).
2. Нейната форма (словесно – описателна, таблична, графична, видеоматериал).
3. Начина на поднасяне:
- чрез директен контакт (на живо) с
аудиторията на колективни форуми
като конгреси, изложби, коктейли,
юбилейни тържества и др;
- чрез електронните и печатни медии,
сайтове и форуми в Интернет;
- чрез специално организирани проучвания на общественото мнение;
На въпросите, свързани със същността и
начина на набавяне и използване на информацията за осъществяване на ефективен PR – подобаващо внимание в своя книга е отделил Р.
Маринов [3]. Той обръща внимание на необходимостта от задълбочен анализ на данни, публикувани в източници като “Статистики, прегледи, месечни и годишни бизнесотчети, финансов баланс на организацията и др.”.
Възможности за повишаване на ефективността
на PR чрез използване на статистическа информация
Полезността в този информационен процес да се използва статистическа информация
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произтича от нейната конкретност, надеждност,
точност, сравнимост и авторитет в обществото.
Трудностите произтичат от:
- рискът да се оцени неправилно компетентността на важните за организацията публики и да се използват неразбираеми за някои хора термини като:
тренд, корелация, пункт, темп на прираста, индекс и др;
- спецификата на статистическата информация от гледна точка на периодичност на събиране, степен на обобщаване и време за обработка. За получаване на резултатите от статистическо наблюдение е необходимо достатъчно технологично време след приключване на отчетния период;
- от изкушението да се прилагат статистически методи за анализ механично,
защото е модерно, без да се познават
добре и без да е ясно дали са пригодни
за изучаваното явление;
От гледна точка на статистиката – публичният сектор в държавата е добре проучен и за
него се събира достатъчно пълна информация.
Законът за статистиката обаче не позволява
информация събрана за статистически цели да
се предоставя и публикува за отделна организация, а само в обобщен вид. Това означава, че
единственият начин в Интернет или в медийте
да попаднат количествени показатели за организацията – това е тя самостоятелно и преднамерено да ги предостави на журналистите, на
специалистите по PR или на администраторите
на сайтове в Интернет (изключение правят публичните компании, присъстващи на фондовата
борса, чиито счетоводни отчети се публикуват).
Начинът на подбор и представяне на данните зависи от предпочитанията и възможностите на организацията. Деликатността на избора и потребността от специални знания и умения за работа с информацията правят все поактуално прибягването до услугите на PR –
агенции, социологически агенции или консултантски бюра за информационни услуги. Това
обаче не намалява отговорността на заинтересованата организация относно избора и представянето на информацията, която предоставя,
защото естеството на PR не позволява директно
управление на съобщението, което ще се публикува след като информацията бъде изпратена
на журналистите.

МЯСТО И РОЛЯ НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ ВРЪЗКИ …

Съобразно конкретните аспекти [2] на PR
се разкриват различни възможности за използване на статистическа информация. Основните
аспекти това са:
- изграждане на хармонични вътрешни
взаимоотношения между служителите
в предприятието или организацията.
Цели се създаване на дъбър психологически климат, позволяващ пълноценна работа в екип, както и надеждно
функционираща информационна система със селективен достъп до базите
от данни съобразно нивата на компетентност. Видът и начинът на представяне на информацията зависи от изпълняваните служебни задачи. За управленските длъжности, колкото повисоки са те, толкова по компактна и
удобна за възприемане трябва да е
информацията;
- публичност. Организацията предоставя
на медийте информация, имаща белезите на новина и без да заплаща - разчита, че тя ще предизвика интерес у
журналистите и те ще я публикуват
(това може да бъде текст, графика, видеоматериал, снимка, аудиозапис на
интервю или комбинация от тези неща).
Оповестяването на източника на информацията не е задължително. Като
такъв се явява медията и това е начин
за спечелване на доверието на публиките, ако изданието е подходящо избрано и достатъчно престижно. Статистическата информация трябва да е
разбираема (ако има показатели те би
следвало да са надлежно разтълкувани), защото контактът с публиките е
индиректен и допълнителни пояснения
са невъзможни, както е при личен контакт;
- пресагентство. Това е начин за генериране на новини за факти или събития, които по принцип не съществуват
в отразения вид или биха останали незабелязани. Тук водещо е съдържанието на информацията, което трябва да
грабне вниманието на публиката.
Сложните специфични термини не са
за предпочитане;
- public affairs (обществени въпроси).
Това е специализирана част от PR, която изгражда и поддържа взамноизгодни отношения с правителството и мес-

-

-

-

тната общественост с цел да повлияе
върху публичната политика. Сериозността и високата компетентност на
тези публики, за които обичайно работи цяла армия от съветници и анализатори са предпоставка за свободен избор на най-доброто от пълната гама
статистически методи, техники и показатели;
лобизъм. Осигурява законна възможност да се влияе върху законодателните органи, централното правителство и
местните органи за самоуправление за
осъществяване на промени в нормативната база. Изборът на информация
и начинът на нейното представяне зависят в голяма степен от възможностите и предпочитанията на лобиста. Тук
субективният фактор играе съществена роля;
управление на резултатите. Представлява активен процес на предвиждане,
проучване, оценяване и реагиране
спрямо резултатите от публичната политика. Осъществява се идентификация и измерване на тенденциите в изменението на нагласите на ключовите
публики, за да се осигури гъвкавост в
управлението и да се предотврати възникването на сериозни конфликти, ако
са налице негативни тенденции. Това е
една от най-благодатните области за
приложение на статистически методи,
защото изисква бърз и задълбочен анализ, които предполага използване на
репрезентативно статистическо изучаване;
взаимоотношения с инвеститори. Свързва се с изграждане и поддържане на
висок престиж за акциите на компанията и устойчиво висока котировка на
фондовите пазари. Не може да се
очаква, че негативните резултати от
годишния счетоводен баланс могат да
бъдат компенсирани от PR – специалистите, което да предотврати спада в
котировката на акциите, но при изкупуване, сливане и преобразуване на
компании, навременната позитивна
информация може да успокои инвеститорите и да намали маржа в колебанитието на котировките на акциите. В този аспект обобщаващите статистически
характеристики са особено полезни,
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тъй като анализаторите, които консултират големите инвеститори представляват висококомпетентна публика;
- развитие. Това е аспект от PR в организациите с идеална цел, които поддържа дарителския интерес, набирането на членове и доброволци. Той е
жизнено важен за учереждения в областта на културата, фондации и учебни заведения, които разчитат на приходи от членски внос, помощи и дарения.
Предвид разнородността на публиките
и дефицитът на време, характерен за
големите спонсори - за предпочитане е
да се използват леснодостъпни форми
на представяне на статистическата
информация (например графики с текстово разяснение).
Цитираните аспекти на PR в различна степен дават възможност да се използват съвременни компютърни информационни технологии
и това влияе върху приложимостта на статиститическите методи и на статистическата информация. Например – таблици с числови показатели, позволяващи директни сравнения,
графики и фигури могат да бъдат представяни
при презентации на живо или в Интернет – форуми, а също и в печатните медии. При тях
публиката, за която са предназначени сама
може да си направи изводи и да ги запомни
трайно в резултат от активния и атрактивен начин за възприемане на информацията – в цветове , форми и подредени масиви от числа.
При използване на аудиоканали за връзка
или при предоставяне на материали в текстова
форма за журналистите е за предпочитане изводите и обобщенията да са в готов вид и използваните формулировки да са разбираеми
(например: показатели за приръста на осъщестествяната дейност, за относителния дял на новите продукти, за степента на възвръщаемост
на инвестициите и др.).
Възможностите за използване на статистическа информация в известна степен зависят и
от персоналния статус на лицето, което я поднася. Статистически термини, които на практика са общоизвестни звучат по-убедително, когато са употребени от учен или изследовател в
сравнение с политик или журналист [1]. При
някои от аспектите на PR самият автор на информацията остава скрит и като източник на
посланието се възприема медията, която я поднася. В този случай отношението на публиките
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към информацията се гради върху отношението им към медията.
Оказва се, че статистическата информация,
ако е добре подбрана и удачно представена
успешно може да подпомогне осъществяването
на PR.
Възникват обаче въпросите – в състояние
ли е статистичската практика да усвои възможностите, които и се предоставят и не се ли
нуждаят самите статистически методи от PR,
който да ги представи с едно съвременно, атрактивно и достъпно лице пред масовия ползвател, без да се прави компромис с точността
и коректността при прилагането им?
В посока към подпомагане на потребителите вече не малко е направено от софтуерните компании. Съвременните офис-пакети за
електронна обработка на информацията включват силно потребителски ориентирани версии
на Excel, чиито вградени статистистически
функции и възможности за генериране на изчислителни алгоритми за многократна употреба
са сравнително леки и достъпни за употреба.
Тези възможности вече намират място в найновите учебници и учебни помагала за обучение по Статистика [5, 6]. По този начин, завършващите специалисти в ролята си както на
мениджъри, предоставящи статистическа информация за целите на PR, така и като участници в нечии публики достатъчно компетентно
биха могли да използват статистическите методи и информационните продукти, получени в
резултат от тяхното прилагане.
Този образователен подход вече е апробиран и от няколко години дава обнадеждаващи
резултати при обучението на студенти от специалност Стопанско управление в Лесотехнически университет, София. Предпоставка за
успеха е солидната подготовка по Информатика, която по учебен план предхожда обучението
по Статистика и запознава студентите с програмния продукт. За това в часовете по Статистика не се налага да се заделя време за изучаване на самия програмен продукт, а се работи
в посока към усъвършенстване на уменията за
използване на вградени статистически функции,
избор на метод за анализ, съставяне на кратки
изчислителни алгоритми, представяне и тълкуване на получените резултатти от изчислителните процедури. Самият програмен продукт не
е случайно избран за целите на обучението по
Статистика. Той не разполага с изчислителните
възможности на специализираните статистичеески
програмни
продукти
(като
SPSS,

МЯСТО И РОЛЯ НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ ВРЪЗКИ …

STATGRAPHICS, Statistica и др.), но има същественото предимство, че е общодостъпен и
широко разпространен във фирмените офиси.
Постигнатото по този начин компютъризирано обучение стимулира студентите да използват статистическата информация при публичнни изяви и им дава възможност да преодолеят
психологическата бариера, свързана с разпространената представа, че статистиката е нещо трудноприложимо, сложно и абстрактно.
Изводи
Може да се направи изводът, че с развитието на информационните технологии полето за
приложение на статистическа информация при
осъществяване на PR се разширява. Презентациите, подготвени с помощта на Pawer Point,
изготвянето и позиционирането в Интернет –
сайтове на планове и стратегии за регионално
развитие, както и PR-функцията “Управление на
резултатите” предоставят почти неограничени
възможности за използване на статистика.
Практически ориентираното обучение по
Статистика във ВУЗ е съществена предпоставка
за по-широко използване на статистическата

информация за целите на PR с възможност да
го направи още по-убедителен и ефектен. То е
подходящ пример за съчетаване на достижения
в две и повече научни направления за да се отговори на новите потребности .

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Използвана литература:
Дейвис, Антъни, Всичко, което трябва да знаете
за Ръблик Рилейшънс, Изд. “ Рой Комюникейшън”, 2007 г., стр. 27, 62
Кътлип, Скот, Ефективен Пъблик Рилейшънс,
Изд. “ Рой Комюникейшън”, 2007 г., стр. 10
Маринов, Р. Пъблик Рилейшънс, ИК “ Ваньо
Недков”, София, 2001 г., стр. 100
Маринова,
Елена,
Маркетинг,
Изд.
“Princeps”,Варна, 2002г.
Минько, А.А., Статистика в бизнесе/руководство
мениджера и финансиста/, “ЭКСМО”, Москва,
2008г.
Стоенчев, Н., Ивайло Иванов, Ръководство за
упражнения по статистика, София, ЛТУ, 2004г.
Стойков, Любомир, Връзки с обществеността и
бизнескомуникация, Изд. “ От игла до конец”,
София, 2005г.
www.bg.wikipedia.org
www.re.cega.bg

THE PLACE AND ROLE OF STATISTICAL DATA FOR IMPLEMENTATION OF
EFFICIENT PUBLIC RELATIONS BY PUBLIC SECTOR ENTERPRISES
Nikolay Stoenchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The paper discusses the possible uses of statistical data in various aspects of public relations (PR)
implementation. An argument is made where the usefulness of statistical data for implementing efficient PR is
mainly determined by the way it is presented, by the objective evaluation of the competence of the publics it is
intended for, by the expertise and the image of the person or media that present it, as well as by the degree to
which it matches the users’ expectations. The paper outlines some of the rational approaches to enhancing the
effect of using statistical data for the purposes of PR in the public sector.
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АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА ПРЕЗ 2008 г.
Симеон Елазаров
Лесотехнически университет, София
Резюме
Софийска стокова борса АД е неправителствена, „non for profit” институция на пазарната икономика в
България и е най-активния борсов пазар в страната. Направен е анализ на цялостната й дейност през 2008 г.
Освен на търгуването на борсовите стоки, особено внимание е отделено и на организационното й развитие и
активите й.
Ключови думи: борсова дейност, борсова търговия, борсови стоки, борсови сделки, котировки и активи.
Key words: exchange activity, trading, exchange commodities, exchange deals, quotations and assets.

Изминалата 2008 г. завършихме обзети от
мрачни предчувствия за задълбочаването на
световната финансова криза, неминуемо отразяваща се на реалния сектор в икономиката.
Глобализацията не оставя нито една държава
незасегната - очаква се повсеместна рецесия и
дефлация в световното пазарно пространство.
Търговията в качеството си на реален индикатор на икономическите процеси, отразява веднага негативните последици, които особено
силно през годината поразиха финансовите и
капиталови пазари в целия свят.
На фона на тази неблагоприятна международна икономическа конюнктура стоковата
борсова търговия, за разлика от фондовата,
реализира небивал прогрес през годината. Нарасналата активност и високите обороти на
откритите ресурсни пазари бе характерна и за
нашата стокова борса. За Софийска стокова
борса АД (ССБ АД) 2008 г. бе много добра и
може би дълго ще я помним като особено успешна за борсовата търговия в България, тъй
като постигнахме рекордни обороти за цялата
история на съществуването си
Организационно развитие на „Софийска стокова борса” АД
Най-значимото събитие в организационното развитие на ССБ АД през 2008 г. е капитализацията на 10-годишния й последователен
възход в родната борсова дейност. Венец на
устойчивото развитие на борсата бе решението
на Общото събрание на акционерите на борсовата корпорация, състояло се на 30.09.2008
г., за вдигане на капитала на ССБ АД от
270 000 лв. на 2 700 000 лв. Нарастването на
капитала на дружеството става посредством
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увеличаването на номиналната стойност на
акциите на борсата от 100 на 1 000 лв., изцяло
за сметка на капитализиране на съответните
средства от фонд „Резервен” на дружеството.
Малко на брой пазарни и непазарни субекти
могат да се похвалят с факта, че за 10 години
са увеличили капитала си 10 пъти.
През 2008 г. продължи процесът на организационно укрепване на борсата. Той се изрази главно в замяната на пасивни борсови членове с нови, активно търгуващи в борсовата
зала. Поради неучастие в борсовите сесии и
системни нарушения на Борсовия правилник бе
освободен 1 борсов член и в момента на пода
на ССБ АД реално търгуват 62 борсови члена,
а общият брой на акредитираните брокери се
увеличи на 79.
Обобщени данни за дейността на „Софийска
стокова борса” АД през 2008 г.
Изминалата 2008 година бе особено успешна за борсовата търговия на пода на Софийска стокова борса АД. От една страна бе
запазен възходящия тренд в нарастването на
стоковия оборот, а от друга бе реализиран рекорден годишен оборот в стойностно изражение. След преобразуването на Софийска стокова борса в акционерно дружество и лицензирането й (1998 година) през 1999 година оборотът в стойност бе 44 млн.лева, през 2002 г.
стана 70 млн.лева, през 2005 г. отбеляза 280
млн.лева, през 2007 г. на обща стойност 471
млн.лева, за да достигне през 2008 г. найголемия си обем от над 650 млн.лв. През 2008
г. на пода на Софийска стокова борса АД са
реализирани борсови сделки на обща стойност
663 182 574,61 лева (фиг.1).
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Фиг. 1. Оборот на „Софийска стокова борса” АД по години (в млн. лв.)

В рамките на проведените борсови сесии
през годината бяха сключени 625 борсови
сделки, като за поредна година нямаше неизпълнен, или протестиран пред Борсовия арбитраж и разтрогнат борсов договор. Това утвърждава имиджа на ССБ АД в качеството му на
високоорганизиран, силногарантиран и бързоликвиден открит пазар.
През 2008 г. на Софийска стокова борса
АД беше регистрирана рекордно висока усреднена стойност за борсова сделка в размер на
1 061 092,12 лева, което е нарастване спрямо
2007 г. с малко над 6 %.
За поредна година се утвърждава тенденцията на пода на ССБ АД да се сключват основно сделки в кръг нехранителни стоки и в
частност с горива и енергоносители. Активната

търговия с широк спектър горива използвани за
битовото и промишлено потребление за поредна година утвърждава имиджа на борсата като
представителен пазар за горива и енергоносители в национален мащаб. През 2008 г. за пореден път относителния дял на кръг „Нехранителни стоки” нарасна рекордно. В това отношение ССБ АД следва практиката на световните стокови борси, в чиято дейност най-активно
се търгуват т.н. „нехранителни борсови стоки”
– енергоносители, химикали, метали, дървесина и т.н. Конкретното разпределение на борсовите сделки в трите кръга е показано на фигурата, като процентните съотношения се отнасят за стойностното изражение на сключените
борсови сделки в българска валута (фиг.2).
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Фиг. 2. Структура на оборота на „Софийска стокова борса” АД през 2008 г. по кръгове

В кръг „Нехранителни стоки” бяха сключени 587 сделки на обща стойност над
650 520 610,65 лева, сделките с зърнени култури (21 сключени сделки) са на второ място с
оборот от 12 144 700,00 лева. Търговията на
кръг „Хранителни стоки” през 2008 година
обхваща голямо разнообразие на хранителни

продукти, които традиционно се търгуват на
стокова борса, сключени са 17 сделки на обща
стойност 517 263,96 лева.
Анализ на търговията в кръг „Хранителни стоки” на „Софийска стокова борса” АД
Както и в предишни години, активността в
кръг „Хранителни стоки” на ССБ АД е по-слаба
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в сравнение с резултатите, постигнати на другите два борсови кръга. Сключени са 17 сделки
на обща стойност 517 263,96 лева, като обект
на борсови сделки бяха широк спектър от масово търгувани групи хранителни стоки
(фиг.3). През годината най-активно на борсовия
под се търгуваха месото и месните продукти с
дял от 48 % или почти четвърт милион лева, от
оборота на кръг „Хранителни стоки”. Стойността на сделките с различни тютюневи и
спиртни изделия съставлява 27 % от общия
оборот на хранителни стоки. Двадесет процента от сделките с хранителни продукти се падат
на ориз, кафе, захар и сол. Значителен дял - 8
% от оборота в кръг „Хранителни стоки” през
2008 г. заема ориза и оризовата арпа. Брашното като типична борсова стока и тази година
активно присъства в офертните списъци, като в
края на годината са регистрирани котировки за
брашно в диапазоните показани в таблица №1.
Табл. 1. Котировки за брашно
КУПУВА
ПРОДАВА
Брашно тип 500
350,00 –
400,00 –
400,00
500,00
Брашно тип 700
300,00 –
380,00 –
320,00
420,00
Брашно тип 1150
220,00
250,00

Общата констатация за ценовите флуктуации на хранителните стоки търгувани на пода
на Софийска стокова борса АД е, че тя е в
тесни граници, което означава определена стабилност в ценовата конюнктура на хранителните стоки в България. Това е потвърдено от липсата на напрежение на българския пазар за
основните храни през цялата 2008 година
Анализ на търговията в кръг „Нехранителни
стоки” на „Софийска стокова борса” АД
За поредна година се потвърждава тенденцията болшинството сделки на борсата да се
сключват на кръг „Нехранителни стоки”, като
през 2008 този кръг формира над 98,09% от
борсовия оборот или 650 520 610,65 лева.
Делът на оборота на кръг „Нехранителни стоки” към общия годишен оборот на ССБ АД расте непрекъснато за последните пет години,
което доближава по този показател ССБ АД до
световните борсови пазари.
Активността на търгуване се запази сравнително висока в рамките на цялата 2008 г.,
сключени са 587 сделки, като усреднената
стойност на сделките сключвани в този борсов
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кръг е над 1 108 212,28 лева/сделка, което
надвишава показателят средна стойност на
сключена борсова сделка на Софийска стокова
борса АД. На фигура 3 е представена структурата на оборота по основни групи стоки за
2008 г.
Химикали и
Дърв. м-л,
хим. Продукти хартия и влакна
1.15%
0.53%
Метали
2.59%

Пром. и
индустр.
Изделия
0.29% Транспортни
съоръжение
0.19%
Течни горива и
продукти
95.26%

Фиг. 3. Структура на кръг „Нехранителни стоки” по
основни борсови групи през 2008 г.

Продължи тенденцията към относително
нарастване в стойностно изражение на търгуваните обеми енергоносители (горива и енергийни материали), които формират 95,77% от
общия оборот на кръг „Нехранителни стоки”
или 622 996 721,41 лв. и то при ярко изявен
спад на цените на петрола в края на годината в
световен мащаб. В групата на горивата на пода
на ССБ АД се търгуват различни видове бензин,
дизелово гориво, газьол, пропан-бутан, авиационно гориво, гориво за отопление.
През изминалата година най-активно от
групата на течните горива се търгуваше дизеловото гориво. В началото на годината се
сключваха сделки на нива 1700 – 1800 лева за
хил.л. без ДДС, докато в края на годината достигнаха нива от около 1450 - 1600 лева на
хил.л. без ДДС, което е намаление от около 14
% в зависимост от качествените характеристики, франкировките и срока на доставка. Множество сделки се сключиха и за газьол, като в
началото на годината ценовия диапазон варира
от 1600 до 1700 лева за хил.л. без ДДС, а в
края на годината от 1300 до 1400 лева за
хил.л. без ДДС, което отразява ценови спад от
около 20 %. В групата на течните горива активно се търгуваха различни видове бензин
(А98Н и А95Н). Цените на които се сключваха
борсови договори в началото на годината са в
диапазон 1700 – 1850 лева на хил. литра без
ДДС, а в края на година диапазонът е 1350 –
1550 лева на хил. литра без ДДС, което е намаление с 20 %.
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На второ място по оборот се подрежда
групата на металите, която формира 2,06 % от
борсовия оборот на кръг „Нехранителни стоки”
на обща стойност 13 420 986,26 лева. В тази
група традиционно се търгуват цветни метали –
алуминиев, месингов и меден прокат и черни
метали – различни видове профили, арматурни
железа, както и ламарини. Традиционно през
годината бяха сключени множество сделки с
черен и цветен скрап.
На трето място от оборота на кръг „Нехранителни стоки” се нареждат сделките с химикали и химически продукти, като в стойностно изражение обема е 7 516 094,93 лв.
Сключиха се множество сделки с парафин,
различни видове масла, греси и смазки.
Групата на дървения материал, хартия и
влакната, формират 3 442 533,54 лева, от
оборота. В рамките на 2008 г. активно се търгуваха – греди, трупи, дъски, минни подпори,
пилоти, фасониран материал, ОЗМ от широколистни и иглолистни дървесни видове.

Анализ на търговията в кръг „Зърно” на „Софийска стокова борса” АД
През изтеклата 2008 година, търговията
на кръг „ЗЪРНО” на ССБ АД, като цялостно
отражение на българския, черноморския и световните пазари на зърнени култури, бе повлияна от редица фундаментални и форсмажорни
фактори от глобален мащаб. Традиционно на
цената на зърното в България влияят конюнктурата на зърнените пазари в Черноморския
регион (фиг. 4) и ЕС. Преобладаващата част от
сделките се сключваха извън борсата, която
все още не се е утвърдила като глобален пазар
на малкия и среден бизнес в страната и затова
на най-големия и представителен борсов пазар
в България – ССБ АД, оборотът на кръг „ЗЪРНО” в стойностно изражение през 2008 г. не
надхвърли 12 144 700 лв. Сключените борсови
договори са за над 45 хил. т., като това практически е изключително хлебна пшеница. Основно сделките са за запълване на стоковия
фонд зърно към ДА „Държавен резерв и военовременни запаси”, формирането на който се
осъществи октомври 2008 г. на цени 260,00280,00 лв/тон без ДДС.
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Фиг. 4. Цена на хлебната пшеница в Русия, Украйна и България в USD/тон за периода януари-декември 2008 г.

Състояние на нематериалните активи на на
„Софийска стокова борса” АД
Изпреварващото нарастване на нематериалните активи на Софийска стокова борса АД
продължи с неотслабващи темпове и през изтеклата 2008 г., което се изрази, от една страна в непрестанното утвърждаване принципите
на борсовата търговия и в укрепване ролята на
борсата в национален и международен мащаб,
а от друга – в качественото усъвършенстване
на специфичните борсови системи и на човешкия капитал на ССБ АД.
Международната дейност на ССБ АД през
2008 г. се сведе главно до активното участие
на борсата в редица външни прояви и меропри-

ятия с чуждестранно участие. Членове на ръководството на ССБ АД отново бяха единствените
български участници на проведения ежегоден
най-голям европейски форум на борсовите
деятели от цял свят – ”29-тата бюргенщокска
среща” в Интерлакен (Швейцария), организиран от Швейцарската асоциация по фючърси и
опции (SFOA) от 3 до 5 септември. В качеството си на активен участник в Асоциацията на
фючърсните пазари (AFM), обединяваща 31
редовни членове (без асоциираните), успешно
представихме българската борсова дейност на
организираната от 19 до 21 февруари 2008 г.
ХІ-та ежегодната среща на AFM в Бангкок
(Тайланд). Тази асоциация включва срочни бор-
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си от целия свят, а на конференцията взеха
участие 84 регистрирани представители (без
приходящите) от 50 организации. Наред с традиционното поддържане на редовни ежеседмични контакти с другите борси по света специално заслужава да бъде отбелязана и проведената от ССБ АД на 13.10.2008 г. в НДК работна среща с индонезийска делегация, включваща представители на регулаторния орган,
финансовото министерство и борсите от тази
далекоизточна страна.
В края на септември 2008 г. изпълнителен
директор на ССБ АД реализира работни срещи
с ръководителите на двете най-големи срочни
борси в Москва (Русия) на които бяха обсъдени
възможностите за осъществяване на преки
връзки между тях и ССБ АД.
Борсата става все по-често търсен партньор от редица национални институции в стремежа им да отговорят на предизвикателствата,
свързани с членството на България в ЕС. Това
свидетелства за нарасналия имидж на ССБ АД,
експертите на която през годината взеха дейно
участие в подготовката и обсъждането на проектозаконите за горите, за обществените поръчки много други.
С нарастващ темп продължи процеса на
привличане и включване на сътрудници на ССБ
АД в различни ръководни органи и експертноконсултантски съвети, действащи на високо
равнище в националната икономика. Главният
изпълнителния директор на ССБ АД продължава да е член на Националния консултативен
съвет по зърното към Министерство на земеделието и продоволствието, а така също и
Председател на Съвета на директорите на СИБанк, а изпълнителният директор на борсата
участва в експертния екип на Комисията по
корупцията на Народното събрание. Ръководството на ССБ АД активизира дейността си в
научни, учебни, експертни и консултативни
съвети и комисии в страната.
Друго важно направление в нарастването
на интелектуалните активи на ССБ АД е посветено на развитието, разясняването, професионализацията и популяризацията на борсовата
търговия от страна на нейните служители, акционери, членове и брокери. Развитието на
принципите и методите на борсовата търговия
се реализира чрез разнообразни научни и научно-приложни инициативи, които е невъзможно
да бъдат изброени. Индивидуалните изяви на
сътрудниците на ССБ АД и най-вече тези на
нейното ръководство, са в средствата за масо344

ва информация и електронните медии. Освен
редицата публикувани статии, членовете на
борсата и на ръководството на ССБ АД взеха
дейно участие в научни конференции, симпозиуми и семинари, проведени в страната през
2008 година и посветени на различните аспекти на борсовата търговия. Такива са традиционното ни присъствие в ХІ-тия икономически
форум за Централна и Източна Европа (57.11.08), а така също и в редица значими бизнес-събития. Изпълнителният директор на ССБ
АД участва в конференцията „Енергийни потоци в регионален и европейски аспект” в секцията „Пазар на електрическа енергия” на
27.02.08 г. в „Шератон”, в конференцията по
парниковите газове, организирана от Българска
стопанска камара на 12.09.08 г., в международната научна конференция „Управление и
устойчиво развитие” от 21 до 23.03.08 г. на
Юндола с доклада „Ресурсни пазари и стокови
борси”.
ССБ АД продължава развитието и качественото усъвършенстване на борсовите си системи. Продължават усилията по подобряване на
информационната, комуникационната, регистрационната системи, както и на системата за
приемане на офертите. Основните въпроси,
който трябва в близко бъдеще да решим в областта на усъвършенстването на борсовите
системи, е организационното изграждане на
съвременна Клирингова къща на базата на работещата клиринговата система на ССБ АД,
както и създаване на съвременна електронна
система за борсовата търговия.
По линията на образователната и квалификационна подготовка по въпросите на борсовата търговия продължава упорита работа по
обучението на подрастващото поколение по
проблемите на съвременната борсова търговия. Дисциплината "Борси и борсови операции", въведена със сериозния принос на ръководителите на ССБ АД, се утвърди в учебните
програми на всички университети в страната и
се преподава по техните учебници. Освен това
редица колежи и средни специални училища
също изучават подобен предмет и с това допринасят за адекватната подготовка на утрешните пълнолетни граждани на България за работата им в условията на действаща, индустриално
развита пазарна икономика. Продължава успешното провеждане на 3-месечна специализация по борсова търговия за обучаващите се
последна година в Колежа по мениджмънт,
търговия и маркетинг в София, част от които
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след завършването й стават брокери на борсата.
Ръководството на ССБ АД участва в лекторски екипи за обучението на специалисти от
практиката по въпросите на борсовата търговия. Главният изпълнителен директор е хонорован преподавател към катедра „Статистика” на
УНСС, а изпълнителният директор е редовен
доцент в Лесотехнически университет, както и
хонорован преподавател в УНСС и Технически
университет.
Длъжностната подготовка за получаване на
необходимия минимум начални знания и умения за упражняване на професията "брокер" на
стокова борса продължава да се реализира
чрез периодично провежданите курсове за брокерска подготовка на ССБ АД. През 2008 година, освен традиционно провежданите от борсата два присъствени курсове за придобиване на
брокерска правоспособност за работа на българските стокови борси, на които бяха подготвени 35 нови брокера, силно развитие получи
системата за перманентно реализиращото се
дистанционно обучение, чрез която бяха под-

готвени още 5 брокера. Преимуществата на
тази система са безспорни и тя е много перспективна, защото позволява индивидуализацията на брокерската подготовка и максималното
й съобразяване с личния потенциал на обучаваните.
Пълноправното членство на България в ЕС
е само началото на реалната й интеграция в
обединена Европа - предстои да се превърнем в
равнопоставени партньори на европейските
народи. За осъществяването на тази генерална
цел освен политическата воля и дейността на
държавните институции, са необходими и усилията на целия народ. ССБ АД заявява, че и
занапред ускорено ще развива и непрекъснато
ще усъвършенства своя потенциал в интерес на
цялото общество, ще го предоставя за публично ползване и ще осъществява еквивалентен
обмен на опит с държавните институции, гражданските структури и пазарните субекти не
само от България и Европейския съюз, но и от
целия цивилизован свят за успешното постигане на тази национална цел.

WORK ANALYSIS OF SOFIA COMMODITY EXCHANGE IN 2008 YEAR
Simeon Elazarov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The Sofia Commodity Exchange is a non-government, non-profit Bulgarian institution. A work analysis of its
whole activities in 2008 year, including its organizational development and assets is done.
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ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ОПАЗВАНЕТО НА ГОРСКИЯ ФОНД
Димитър Костов
Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Резюме
Опазването на горския фонд е национална задача. За разрешаването й способства и правото със
специфичните си правни средства. Наличието на специален закон за горите представлява общата, основна
правна гаранция за тяхното опазване. Наред с това в закона съществува и особена група от правни норми,
регулиращи отношенията, специално свързани с опазването на горския фонд. Тези именно норми са предмет
на разглеждане в трите основни направления на опазването - защита, охрана и контрол.
Ключови думи: горски фонд, опазване, правни норми, защита, охрана, контрол
Key word: forestry fund, preservation, legal provisions, protection, safeguard, control

Значението на горите като едно от найважните национални природни богатства предопределя и значимостта на проблема за тяхното опазване. Без съмнение това е общонационална задача, за чието изпълнение способства
и правото със специфичните си правни средства.
Преди всичко, наличието на специално законодателство за горите в лицето на Закона за
горите е само по себе си гаранция за правилното и ефективно стопанисване на горите
включително и тяхното опазване.
Без да се подценява моралната стойност
на тази специална правна регламентация, не
може да не се отдаде значимото на нейния задължителен характер. Следва да се подчертае,
тук още в началото, генералната задължителна
разпоредба, която законът въвежда за всички
правни субекти – държавни органи, неправителствени организации и граждани за съдействие на горските власти при опазването на горския фонд. Категорична е разпоредбата на чл.
70, ал. 1 „Органите на държавната и местната
власт, организациите и лицата се задължават да
оказват съдействие на служителите по горите
при изпълнението на служебните им задължения по опазване на горите и земите от горския
фонд.”
Отделно от тази генерална разпоредба, законът обособява и специална група от правни
норми, регулиращи отношенията по опазването
на горския фонд. По смисъла и съдържанието
на тези норми опазването на горския фонд се
разглежда като широко понятие, включващо в
себе си три компонента – защита, охрана и
контрол.
1. Дейността относно първият компонент
– защитата се свежда до задължителни мерки,

346

свързани с опазването на горите от болести,
насекоми, превели, висши паразитни растения
и други вредители, абиотични въздействия и
провеждане на борбата с тях /чл. 71/. Организирането и провеждането им се вменява в задължение на държавните горски стопанства и
специализираните териториални звена за защита на горите в лицето на лесозащитните станции. Дейността в тази насока те извършват по
специално установен ред и условия, по възмезден или безвъзмезден начин в зависимост от
собствеността.
2. Дейността относно вторият компонент –
охраната би могла да се определи като основна, главно поради засиленият и превантивен
характер. По смисъла на закона тя обхваща
действията „ за предотвратяване на всички нарушения, свързани с възпроизводството, ползването и опазването на горите „/чл. 74, ал. 1/,
както и действията „ по опазването на горите
от пожари и от незаконно строителство” /чл.
74, ал. 2 /.
Основни субекти в това отношение, както
е известно, се явяват горските стражари като
служители на регионалните дирекции по горите
и горските надзиратели като служители на
държавните горски стопанства или държавните
ловни стопанства. Без да се омаловажава отговорността в тази насока на всички лица, притежаващи качеството „служител по горите”, посочените по горе субекти несъмнено носят
главната отговорност. В тази връзка заслужава
по особено внимание въпросът за техните правомощия регламентирани в чл. 34 ЗГ, тъй като
от тях естествено, зависи успешното изпълнение на задачите по охраната на горския фонд,
от там и по цялостното му опазване.

Димитър Костов

Направеният анализ позволява няколко
съществени извода. Първо, правомощията по
охраната представляват действия не само по
съблюдаването на Закона за горите, но и на
редица други законодателни актове, оказващи
се в тясна връзка и зависимост с цялостното
опазване на горския фонд. Например правомощието по т. 4 на чл. 34 да се опазва дивеча
и рибното богатство в съответните охранителни
участъци, означава фактически контрол за
спазване разпоредбите на Закона за лова и
опазването на дивеча и Закона за рибарството
и аквакултурите. Правомощието по т. 8 да не
се допуска извършване на незаконно строителство в горския фонд означава контрол за съблюдаване разпоредбите на Закона за устройство на територията. Правомощието по т. 12 да
се охраняват защитените видове животни и
растения и да се спазват режимите на защитените територии и защитените зони означава
действия по съблюдаване на Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените
територии. Правомощието по т. 9 за съставяне
на актове за извършени административни нарушения означава съблюдаване на Закона за
административните нарушения и наказания и
т.н.
Второ, от юридическа гледна точка въпросните правомощия обхващат широк кръг
действия, някои от които имат чисто контролен
характер, други – непосредствена практическа
насоченост, трети – сигнални функции, четвърти имат характер на принудителни административни мерки и пети представляват процесуални
действия по реализиране на административно
наказателната отговорност на лицата. Към
действията с чисто контролен характер могат
да се причислят проверките за спазването на
правилата за сеч и другите ползвания от горите, проверките на всички документи за сеч,
паша, лов и риболов, контролът за опазване на
граничните знаци, съоръжения и сгради в горския фонд, за спазването на противопожарните
правила, проверките на превозните средства,
превозващи дървен материал и други горски
продукти, проверките в складове и дървопреработващи предприятия, контролът за здравословното състояние на горите и т.н.
Действия с непосредствена практическа
насоченост представляват незабавните мерки,
които задължително се вземат при пожар за
неговото ограничаване и потушаване.
Сигнален характер имат правомощията за
уведомяване на директора на държавното горс-

ко стопанство при установяване на незаконно
строителство, за сигнализиране в държавното
горско стопанство в случаите на увреждания в
здравословното състояние и хигиената на горите, също и в случаите на пожар.
Някои от правомощията имат характер на
принудителни административни мерки. Това са
случаите по точки 10 и 13. Съгласно въпросните разпоредби горските стражари и надзиратели имат право да задържат вещите – предмет
на нарушението, както и вещите, послужили за
неговото извършване, т.е. придобитите дървени
материали, техническите средства за сечта и
други. Също така – имат право принудително
да отвеждат нарушителите с неустановена самоличност в най-близкото поделение на МВР,
като за целта могат да използват физическа
сила и помощни средства съгласно изискванията на Закона за МВР.
Процесуални действия във връзка с реализирането на административно наказателната
отговорност представляват задълженията за
съставяне на актове при констатиране на нарушения на Закона за горите. С това се поставя началото т.е. образува се административно
наказателното производство, което приключва
с издаване на наказателни постановления от
директорите на държавните горски стопанства.
Трето, различен е характерът на правомощията и от гледна точка на времето на тяхното осъществяване. Така някои имат превантивен, други текущ, трети – последващ характер. Например с превантивен характер се явяват действията по ежедневното опазване на
съответните охранителни участъци от незаконни ползвания и повреди. Извън съмнение е, че
наличието на постоянна охранителна дейност
действа предупредително срещу потенциалните
нарушители. Текущ характер имат проверките
относно спазването на правилата при сечта и
другите ползвания, спазването на противопожарните правила, проверките за произхода на
превозвания дървен материал и други горски
продукти и пр. С последващ характер са залавянето на нарушителите, образуването на административно наказателни производства срещу тях и други, т.е. действия, извършени след
като нарушенията са вече на лице.
Четвърто, всичко отбелязано до тук по отношение на правомощията налага извода, че
длъжностните лица, които ги осъществяват –
основно горските стражари и горските надзиратели, следва да притежават „висока компетентност”, ако можем така да се изразим, в
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основата на която безспорно стои необходимостта от добра правна подготовка.
3 Третият компонент на опазването – контролът представлява регламентирани действия
относно, които ще си позволим да отбележим
най-общо само, че съществуват задължителни
изисквания за маркировка на дървените материали с контролна и експедиционна горски
марки, както и с производствена, с оглед обезпечаване на законността при извършване на
сечта, извоза и преработката на дървените материали. Също, задължителното създаване на
контролни горски пунктове за проверка на законния произход на превозваните материали и

други горски продукти, както и визирани контролни правомощия на Държавната агенция по
горите, регионалните дирекции и държавните
горски стопанства, които в частност намират
покритие с изложеното по-горе във връзка с
охраната.
Независимо от всичко, разгледаните, макар и накратко, аспекти на опазването на горския фонд илюстрират в определена степен
важността на правните разпоредби, на правните
средства в изпълнението на общата задача за
опазването на горите като национално природно богатство.

LEGAL ASPECTS FOR THE PRESERVATION OF THE FORESTRY FUND
Dimitar Kostov
Sofia University of Saint Kliment Ohridski, Bulgaria
Abstract
The preservation of the forestry fund is a national responsibility. The law, by employing its specific legal
methods, assists in the achievement of this responsibility. The existence of a special act in relation to the forests
constitutes the general, basic legal guarantee for their preservation. Furthermore, there is a special group of legal
provisions in this act, which regulate the relations that are specifically linked preservation. These provisions are the
subject - matter of the analysis in the three main streams of the preservation - protection, safeguard and control.
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ПРАВЕН РЕЖИМ НА ОПАЗВАНЕТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
Любомир Мечкаров
Технически университет, София
Резюме
В доклада е разгледано нормативното уреждане на опазването на атмосферния въздух в Закона за чистотата на атмосферния въздух. Разкрита е връзката между правния режим на опазването на атмосферния въздух
и устойчивото развитие. Извършен е критичен анализ на несъвършенствата на нормативната уредба в тази област. Направени са някои предложения за усъвършенстване на законодателството в тази област.
Kлючови думи: околна среда, опазване на атмосферния въздух, устойчиво развитие, законодателство.
Key words: environment; preservation of air; sustainable development; legislation

В екологическото право обект на регулиране е не въздухът изобщо, а конкретно атмосферния въздух. Атмосферен е въздухът,
който има естествена връзка с природната среда. В този смисъл не е атмосферен въздухът в
жилищните и производствени помещения, нито
пък въздухът, намиращ се в балони, компресори и др. Съгласно Наредба № 7 от 3 май
1999г. за оценка и управление качеството на
атмосферния въздух “атмосферен въздух е
въздухът на открито в тропосферата, с изключение на този на работните места”1
Атмосферният въздух е един от основните
жизнено важни компоненти на околната среда.
Без него е невъзможен животът на планетата.
В чисто екологичен аспект атмосферният
въздух е проводник на слънчевата енергия,
служи като щит срещу вредните космически
излъчвания, образува основата на климата на
планетата.
Атмосферният въздух не може да бъде
индивидуализиран и поради това не би могъл да
бъде обект на собственост. Независимо от това, всяка държава има суверенни права върху
атмосферния въздух, находящ се над нейната
територия. Тези права произтичат от принадлежността на природната среда на конкретната
държава. Съгласно нормите на международното право всяка държава, в границите на своето
въздушно пространство, се ползва от всички
права на териториалното върховенство, държавен суверенитет, изключително право на ползване на атмосферата.
Ако за всички останали компоненти на
околната среда се поставя въпросът за собствеността и ползването, за атмосферния въздух
основният въпрос е опазването на неговата
чистота.

Правният режим на опазването на атмосферния въздух у нас основно е уреден в Закона
за чистотата на атмосферния въздух2.
Със закона се уреждат:
- определянето на показатели и норми
за качеството на атмосферния въздух;
- ограничаването на емисиите;
- правата и задълженията на държавните
и общинските органи, на юридическите
и физическите лица по контрола, управлението и поддържането на качеството на атмосферния въздух;
- изискванията за качеството на течните
горива, в това число контролът за
спазване на изискванията за качеството на течните горива при пускането им
на пазара.
Показатели и норми за качеството на атмосферния въздух
Основните показатели, характеризиращи
качеството на атмосферния въздух в приземния
слой, са нивата на: суспендирани частици; фини прахови частици; серен диоксид; азотен диоксид и/или азотни оксиди; въглероден оксид,
озон, олово /аерозол/; бензен; полициклични
ароматни въглеводороди; тежки метали – кадмий, никел и живак; арсен.
Министърът на околната среда и водите и
министърът на здравеопазването съвместно
издават наредби, с които утвърждават норми за
вредни вещества /замърсители/ в атмосферния
въздух и норми за отлагания на вредни вещества.
Министърът на здравеопазването или общинските органи могат да предлагат за утвърждаване по-строги норми от утвърдените с наредба в определени селища, общини или райо-
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ни в зависимост от нивото и характера на замърсяване на атмосферния въздух над тях.
Законът за чистотата на атмосферния въздух забранява пускането на пазара, разпространението и/или използването и транспортирането на течни горива със съдържание на вредни вещества и/или технически показатели, които не са в съответствие с допустимите норми.
Течните горива при тяхното движение от производител, съответно от вносител, до крайния
разпространител трябва да се придружават от
декларация, удостоверяваща съответствие с
изискванията за качеството им.
Всички юридически и физически лица,
осъществяващи дейности с източници на емисии в атмосферния въздух, са длъжни:
- да провеждат емисионен контрол,
включително собствени измервания, да
извършват редовни проверки и да изготвят и изпълняват програма за техническа поддръжка на пречиствателните съоръжения с оглед на осигуряване
спазването на емисионните норми по
разрешителното;
- да уведомяват своевременно общинските органи и районните инспекции по
околната среда за предстоящи промени в суровините и в технологичните
процеси, които ще доведат до изменения в условията и изискванията за осигуряване качеството на атмосферния
въздух, както и при извършване на ремонтни работи на пречиствателните
съоръжения;
- в едномесечен срок да уведомяват общинските органи и районните инспекции по околната среда за промените в
предмета на дейност, в наименованието, на собственика на обекта и на лицата, отговарящи за опазване на околната среда;
- незабавно да уведомяват общинските
органи и районните инспекции по
околната среда за настъпили производствени аварии и други инциденти,
които могат да доведат до увеличаване
на емисиите или да предизвикат влошаване качеството на атмосферния
въздух, както и да предприемат мерки
съгласно нормативната уредба, регламентираща действията при промишлени аварии и бедствия;
- да осигуряват неограничен достъп на
контролните органи до обектите и съо350

ръженията и до всички документи и
данни, свързани с емисии в атмосферния въздух, както и да им оказват съдействие при изпълнението на техните
функции.
Аналогични задължения законът предвижда
и за лицата, осъществяващи дейности, включващи разпространение и/или използване на
течни горива.
Проектиране, изграждане и експлоатация на
обекти с източници на емисии
Преди разрешаване ползването на строежите инвеститорът на съответните обекти предоставя на представителите на общинските органи и на МОСВ в приемателната комисия:
протоколи за изпитването на отделните апарати, възли и участъци на пречиствателните съоръжения; протоколи за технологично изпитване
при регламентирано натоварване на пречиствателните съоръжения; протоколи за измерените
емисии; инструкции за експлоатация и контрол
на пречиствателните съоръжения; списък на
отговорните лица за опазване на околната среда на обекта и за експлотацията и контрола на
отделните пречиствателни съоръжения.
Въз основа на предоставената информация
и на допълнителни проучвания представителите
на общинските органи и на МОСВ дават съгласие или мотивиран отказ за разрешаване ползването на съответните строежи.
Управление и контрол
Държавната политика по опазване чистотата на атмосферния въздух у нас се осъществява от МОСВ.
Районните инспекции по околната среда и
общинските органи осъществяват контрол и
управление на дейностите, свързани с осигуряване чистотата на въздуха на тяхната територия.
Непосредственият контрол върху състоянието и експлоатацията на обекти с източници
на емисии в атмосферния въздух, върху работата на пречиствателните съоръжения и върху
емисиите от отделните източници се извършва
от: министъра на околната среда и водите, районните инспекции по околната среда и общинските органи – за източниците на емисии и за
пречиствателните съоръжения; органите на
Министерството на вътрешните работи и на
Министерството на транспорта – за моторните
превозни средства.

ПРАВЕН РЕЖИМ НА ОПАЗВАНЕТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Министърът на околната среда и водите,
районните инспекции по околната среда и общинските органи, в рамките на своята компетентност, могат да ограничават или да спират
производствени и други дейности в случаите,
когато: видът и степента на замърсяването на
атмосферния въздух от източника увеличават
значително риска за човешкото здраве и за
околната среда; не се изпълняват предписанията на контролните органи; не се спазват мерките от програмите за намаляване нивата на замърсителите. Ограниченията и спирането се
извършват със заповед на съответния орган и
са в сила до отстраняването на причините, довели до издаване на заповедта.
Върху произведените и внасяните на територията на страната горива се начисляват такси, които се внасят в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната
среда. Набраните такси се използват за екологични проекти и за намаляване на замърсяването от автомобилния транспорт и от енергетиката.
Административнонаказателни разпоредби
Административнонаказателните разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух предвиждат глоби с твърде широк диапазон

на размерите им – от 2 лв. до 50 000 лв.в зависимост от естеството на нарушението.
За нарушения, свързани с горива, несъответстващи на установените изисквания и норми, може да се наложи и имуществена санкция
от 50 000 лв. до 500 000 лв.
Актовете за установяване на нарушенията
се съставят от длъжностните лица, определени
от ръководителите на контролните органи в
МОСВ, МВР, МЗ, МЗГ и МТ.
Наказателните постановления се издават
от министъра или от оправомощени от него
длъжностни лица съобразно ведомствената
принадлежност на актосъставителите.
Редът за констатирането на нарушения,
налагането и оспорването на наказания е уреден в Закона за административните нарушения
и наказания [3].
1.
2.
3.

Използвана литература:
Наредба № 7 от 3 май 1999г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.
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Закон за чистотата на атмосферния въздух. Обн.
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бр.12/2009г.
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The legal frame in the law of preservation of air is presented in this report. It is shown the connection
between the law and sustainable development. A critical analysis is made about imperfection of legislation in this
field. Some proposals are made about improvement of environmental legislation.
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ИСТОРИЧЕСКАТА ЕВОЛЮЦИЯ НА ГЛОБАТА В ГОРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
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Резюме
В статията авторът е изказал становището, че категорията ”Глоба” възниква закономерно, в резултат от
развитието на стоково-паричните отношения в обществото. Тя еволюира успоредно с тези отношения от физическо наказание в парично. Откривайки икономическия потенциал на глобата законодателят започнал да спекулира с нея и отключил специфичният й пазарен механизъм-социалният диалог. Този динамичен обществен процес предефинирвал законовата ситуация с цел отбягване на физическо наказание чрез плащане на глоба, а в
последствие и редуциарането на същата. Авторът смята, че с развитието на пазарната икономика, глобата се
отделя от наказателното право и постепенно покрива континиума до икономическа институция. Той изказва
мнение, че вътрешно присъщата особена пазарна основа на глобата все още не се използва в съвременното
общество.
Ключови думи: наказание, глоба, пазарен механизъм
Key words: penalty, fine, mechanism of business

Според Дарвиновата теория човекоподобната маймуна слязла от дървото и заживяла в
пещера, а после започнала да си строи селища.
С други думи, гората е играела изключително
важна роля в еволюцията на човешкото общество. В нея човек е събирал плодове и корени
за издръжка живот. Взел е огъня и материал за
поддръжката му в пещерата. Дървесината й покъсно използва за строеж на селищни и ловни
пособия, като къщи, огради, копия, щитове,
лъкове и стрели. Ето защо гората е била не
само на почит в древните общества, но и обект
на особени правила за поддръжка и експлоатация. За съжаление от дълбоката древност до
наши дни са достигнали твърде оскъдни данни
за ролята на гората в човешката цивилизация и
регулирането на общественото отношение към
нея. Едва през 11 в. Норманското нашествие в
Англия занася там разнообразната законодателната практика на разпокъсаната феодална
Европа. Тук то се съхранява, от което научаваме, че горските масиви в Европа са били
собственост на кралете и са били обект на
особено горско феодално право. В условията
на не достатъчно развито пазарно стопанство,
то се е характеризирало с крайно сурови санкции срещу нарушителите на монархическото
законодателство, утвърждаващо правото на
монарха да се разпорежда с горските ресурси.
1

Сведенията за прилагане на глоба в това законодателство са частични и не достатъчно системни. Англия, обаче, не само съхранява правната система на Европа, а я и развива в периода от средата на 11 в. и началото на 13 в. От
самото начало правото тук е прилагало суровите Европейски мерки срещу престъпниците.
Така на пример за периода 1000-1180 г. крале, като Вилхелм І Завоевателя, Вилхелм ІІ и
неговите наследници, за убийство на елен са
наказвали престъпникът с ослепяване (Вилхелм
І Завоевателя -1066г.). В последствие наказанията станали по-жестоки поради постоянните
нарушения срещу горското законодателство.
Но стоково-паричните отношения в Английското общество получили развитие и парите започнали по-активно да участват във финансирането строеж на на дворци и военни походи.
Така новите обществени условия породили
търсенето и на нови парични източници. Този
процес обуславя възникването на паричното
наказание – глоба. В същото време правната
система, която обслужвала стоково-паричните
отношения се усложнила и разклонила в различни отделни правни институции. От първият
сборник закони [1] издаден в Англия през 1184
г. са почерпени данни за съдебната система
(Арестантски съд, Съд за отношение Суейнмот
и Съд на високата порта)1, която е

Съдебната система се е състояла от Арестантски съд, Съд за отношение, Суейнмот и Съд на високата порта. Описаната
съдебна система се събирала и решавала следените задачи: Арестантски съд (Court of attachment), заседава на всеки 40
дни под председателството на пазителя на гората или негов заместник, който провеждал съдебното разследване за престъплението срещу гората, регистрирал арестуваните обвиняеми и определял в каква инстанция е необходимо да се предаде
дадено дело. Съд за отношение (Court of regard), този съд разглеждал нарушенията на закона по задължителното отстраняване на кучешките нокти на предните лапи. Суейнмот (Swain mote), съдът заседава три пъти в годината с участието на практически всички съдебни и полицейски службаши в кралската гора. Той разглежда дал въпроса за пашата на селскостопански-
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изпълнявала закона на кралската гора, както и
стройния комплекс от мерки (затвор с дълъг
срок, ослепяване или смъртно наказание, изгнание и конфискация на всички негови собствености, глоба) прилагани срещу вредителите.
Например, спо-ред сборника, Бароните нямат
право да ловуват в своите собствени гори елени и глигани под страх от крупна глоба. Селянин уличен или набеден за лов на елен или глиган се вкарвал в затвора до следващата сесия
на кралския съд. Ако той оживее до тогава е
можел да получи затвор с дълъг срок, изгнание
и конфискация на всички негови собствености,
ослепяване или смъртно наказание. Но е имал
и шанса да склони съда към присъждане на
глоба, която е имала напълно произволен размер. Но ако престъпника независимо дали той
е барон или селянин не може да се открие, вината се прехвърляла върху жителите на околните села, които плащали огромна глоба или
загубвали свободния си статус и ставали крепостни селяни.
Властите започнали да спекулират с икономическите възможности на глобата. Така
например в 1176 г. само в графство Хемпшър
за престъпление срещу кралската гора били
осъдени стотици хора, а сумата от наложените
глоби и такси за паша на животните превишила
крупната за времето си сумата от 2 000 фунта
стерлинга. В края на 12 в. постъпленията от
кралските гори били 9.8% от дохода на кралската хазна. Освен това гората е имала съществено значение и като източник на материали за
строителството на Английския морския флот,
на култови съоръжения, кралски дворци и замъци.
Но жестокостта на закона за кралската гора и крупните глоби на практика не били винаги
последователно изпълнявани. Много служители
в кралската гора, които били и собственици на
земя, както и други малки рицари, сержанти
или наемници от горския кръг, не винаги привеждали в изпълнение суровите постановления
на краля и често затваряли очи за малки престъпления срещу горското право. Така местните
служители на закона скривали осъжданията на
селяни или рицари. Свидетелства за това са
нееднократните кралски укази разпореждащи
засилване на контрола по съблюдаването на

кралското право в гората и наказанията за неизпълнение на задълженията от страна на лесничеите, рейнджърите и другите служащи в
кралската гора.
С намаляване значението на горското право в Ангия съдилищата били разформировани,
а в 1817 г. бил премахнат и съда на високата
порта.
От казаното до тук, бихме могли да направим следните изводи:
Първо с развитието на паричното стопанство, наказанията от физически са еволюирали
към икономически, т.е. към имуществени наказания, които са се разпаднали от своя страна
на две главни категории: конфискация и глоба
[26]. Така еволюиралото наказание в глоба
смекчило жестокостта на кралското горско законодателство и увеличило приходите на кралската хазна.
На второ място глобата още през 12 в. е
навлязла и в социалните отношения на обществото (селяните от околните села на престъплението са задължени с глоба). В търсене на
парични средства съдебната система осъждала
стотици хора. В следствие от това действие на
властите се появил и социалния диалог между
подсъдими и местни служители на закона, чрез
което се скривала първопричината за наказанието.
Следователно: еволюцията на наказанието
в глоба видоизменя самото наказание от личностно физическо, към парично и полага основата за развитие на алтернативен социален механизъм (социален диалог - вид пазар) за противодействие на съдебната система, налагаща
наказанията.
В Европа първите горски закони се появяват във Франция през 1318 г., т.е. 130 години
след сборника от закони на Англия, а в Прусия,
Унгария и Чехия (1379-1380 г.) 200 г. след
Англия. В последствие са и скандинавските
държави начело с Швеция.
В Руската империя началото на горското
законодателство е с указите на Петър І Велики
520 г. след Англия.
Руските учени разделят историята на развитието на горското законодателство на два
периода: Царско-Имперски период с начало

те животни в гората и заплащането на съответните такси. Съд на високата порта (Court of eyre) — висша съдебна инстанция
по делата на горското право, заседава един път на три години под председателството на специални съдебни състави, които
носили делата по престъпленията срещу кралската гора.
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Петър І – 1701 г. и Републиканскофедеративен период с начало 1917 г. до наши
дни [2].
Времето от началото на 8 в. до края на 12
в. е период на неограничено ползване на гората
и горската земя [3]. Оскъдната литература от
този период не споменава гората като категория земя, защото се е смятало, че тя е естествена природна среда и не е заслужавала специално описание. През 13-14 в. се появяват
забрани за свободна горска сеч и други горски
ползвания, които обаче са частни случаи и са
наречени „Охранителни грамоти” [4]. Първата
охранителна грамота е издадена в 1485 г. от
цар Иван ІІІ за манастира Св. Троица. В нея той
забранява на манастирската територия да се
провежда горска сеч, сенокос и събиране на
плодове (ягоди, къпини, орехи и гъби). За нарушението на грамотата се предвиждало глоба
[4]. В следващите 14-16 в. се учредили заповедни горс-ки документи наречени „Просеки”.
Те са с военно-отбранително предназначение
срещу монголски-те нашествия от този период.
В просеките дърветата били повалени в широка
полоса от към стра-ната на възможното вражеско нападение. Те затруднявали преминаването на конна армия и се простирали от Юг на
Изток. Под страх от смъртно наказание било
забранено сеченето на дървета в тази охранителна гора, както и влизането в „просеките”,
освен хората отговарящи за отбраната [5]. Периода 16 в.-1725 г. се отбелязва с появата на
първия законодателен акт издаден в 1649 г. от
цар Алексей Михайлович Романов. Документа
обединявал закони, укази, съдебни постановления и дру-ги юридически документи и затвърдил
имперската собственост върху гората. Гората
се разглеждала вече в качеството си на самостоятелен обект на правото. Незаконната горска
сеч и палеж на гората се наказвали с високи
глоби [6]. Управлението на неговия син цар
Петър І Велики (1672-1725 г.) се провеждат
обширни мероприятия по охрана на гората с
общо държавен характер. През 1697-98 г. Петър І посещава инкогнито напредналите западни държави, за да се запознае с икономически
те, културните и военните им постижения. Знае
се, че той се е учил от Англия на корабостроене, защо-то е целял флотът да е крайъгълния
камък на неговата държавна политика. Ето защо той залага на промишлеността за мащабното корабостроене и на лесовъдството, като негова суровинна база, както и свързаното с тях
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право. В тази насока императорът изучава и
взаимства части от горското право на Англия,
които след това са развити в условията на руската империя. Така при царуването на Петър І
е ре гистрирано първото горско законодателство в руската империя. Особеното е, че импе
рията вече се е простряла върху два континента, а гората е над 1/2 от нейната територия и е
1/5 от всички горски масиви на планетата. За
да обхване проблемите на този управленски
обект Императорът е издал над 200 указа, инструкции и други документи.
Те са били свързани с рационалното използване, охрана и възпроизводство на гората
[7]. За преработката на дървесината се подготвяли специални кадри и поради това половината от горите са определени като корабостроителни.
Първите горски укази на Петър І са публикувани в периода 1698-1700 г., а първият забраните-лен документ е указа от 30 март 1701
г., който забранява да се разчиства гората за
паша или сенокос на разстояние 30 версти от
плавателните реки. Първият общодържавен
указ е от 1 февруари 1703 г., изискващ описание на всички гори със „заповеден вид, към
които се отнасят: Дъб, Клен, Бор, Бряст, Северноамериканска топола, които са пригодни
за корабостроене. Горите е трябвало да се
опишат „на 50 версти от двете страни на големите реки, а за средните и малки реки, които
се вливат в големите и по които може да се
плава на 20 и 30 версти около тях.” По продължението на тези реки са били определени
забранени полоси, където дърветата трябва да
се отсичат само за държавни нужди, преимуществено за флота. За нарушаването на Указа
се налагало смъртно наказание [8]. Указа от 18
април 1703 г. заменя наказанието смърт с глоба от 100 рубли при висшите чинове, до изселване в Азов с децата и жените за вечно живеене
при ниските чинове. Две години след в 1706
година Петр I смекчил Указа от 1703 г., като
смъртното наказание се присъждало само за
самоволното отсичане на дъб, а за другите заповедни видове се налагало глоба. Последвали
указите:
- 1718 г. за създаване на държавна горска стража за охрана на корабните гори;
- 1719 г. за създаване на единен държавен орган по управление на горите
представляващ отдел в Адмиралтейството;
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1722 г. указ за въвеждане на служба
лесовъдство в Русия;
- 1724 г. указ „Лесовъдни инструкции” за
организиране на горско стопанство [4].
В първия закон за лова от 1773 г. на Екатерина II е определено време за лов на дивеча:
от 1 март до Петровден никъде и никой няма
право да ловува държавен дивеч и птици освен
хищници – мечки, вълци и лисици, а от птиците
- соколи, ястреби, врани, свраки, врабчета и
други подобни) [9].
Управлението на император Павел І
(1798-1802 г.) полагат началото на нов период
в Руското имперско управление на горите. С
указ от 1798 г. той учредява горски департамент. През първите 4 г. Лесодепартамента издал повече от 70 указа и заповеди по отношение на горските въпроси [10].
В 1802 г. от Адмиралтействената колегия
на лесовия департамент е внесен „Устав на гората” в министерството на финансите, където е
и утвърден [11].
Уставът е преследвал три цели:
1. Да се организират „Държавни спестявания” за лесоуправление и употреба.
2. Да се предотврати недостатъка „гората не трябва да задоволява само продоволствието на жителите във и около
гората, но и ... да задоволява нуждите
на държавата и благосъстоянието на
флота”.
3. Да се добива „печалба за хазната без
тегло за народа и без загуба на ползи
за държавата” от районите с големи
горски масиви.
На 10 октомври 1802 г., Александр I издал указ (на френски език), който е положил
началото на охраната на гората и забранил да
се секат дървета в тайгата. През 1803 година с
указ той учредява в Петербург „Горски институт”. Десетилетното пребиваване на горския
департамент в състава на министерството на
финансите (1802-1811) е позволило да се решат редица практически въпроси, свързани с
укрепването на горското управление. Било
усъвършенствано горското законодателството,
като е въведена единна за цялата държава система от глоби за самоволното сечене на гора.
Били създадени и учреждения за горско образование както и общи правила за продажби на
държавна гора. Започнали и първите опити по
лесоустройстово в държавните гори. В 1832 г.
"Устава на лесоустройството" е бил включен в
Законите на Руската Империя и станал постоя-

нен горски страж по ведомостта на министерството на финансите. С указ от 1837 г. „Горския институт” е бил военизиран. Горската
стража е била освободена от държавни такси,
войнишки повинности и военни постове. Срокът
на службата е бил определен на 20 г. В 1839 г.
е било определено положението на лесничеите.
В този период са били заложени основите на
висшето и средното горско образование. В
1846 г. са открити горски училища и горската
стража започнала да се попълва от техните випуски. Развитието на капитализма през втората
половина на 19 в. се отразили положително на
горските отношения във връзка с нуждите на
промишлеността и усиленото търсене на дървесина, което довело до изтребление на гората.
Имперски указ от 1855 г. предвиждал наказателни мерки и санкции (Глоба, конфискация и
продажбата) които не се делели на углавни,
административни и гражданско-правни, особеностите на производството по делата на лесонарушенията се състои в това, че те се определяли от вида на гората, в която е извършено
нарушението, като за държавните гори наказанията били по-строги, отколкото за частните.
За всяко нарушение се съставял протокол, а
глобата и парите, получени от продажбата на
незаконно добитите горски продукти постъпвали в специални фондове на горското ведомство
[9].
В дореволюционна Русия се следвала определена държавна горска политика, горското
законодателство, системата на горското управление и охрана. Без оглед на широко разпространената здрава частна собственост, държавната политика действала в интереса на обществото. Това се възприемало благосклонно от народа, а действията на частния лесовладелец в
посока на бърза печалба от гората, често се
възприемали негативно.
Периода 1917-1991 г. започнал с „декрет
за земята” от 26.10.1917 г., чрез който се национализирала гората. До края на периода
1991 г. гората е включена в държавните планове за развитие и експлоатация. За периода
1991-2002 г. главният закон, който е регулирал горските отношения е „Горският кодекс на
Руската Федерация”. Той установява основните
цели и задачи на горското законодателство,
поставяйки акцент на използването на гората,
повишаването на нейният ресурсен потенциал и
удовлетворението на потребностите на обществото от дървесина. В 2002 г. е приет „Федерален закон за охрана на околната среда”, а пос355
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ле и Екологичната доктрина на Руската федерация. Доктрината определя новата екологична
политика чиито приоритети са съхранението на
природата и подобряването на околната среда,
като приоритет на държавата и обществото.
Природната среда трябва да се включи в системата на социално-икономическите отношения
като ценен компонент на националното достояние. В 2003 г. в горския фонд са отбелязани
29 400 случая на нарушение. Вредата причинена на горското стопанство възлиза на 2.8
млрд. Рубли. За 2003 г. в резултат на дейността на горската охрана в следствените органи на
съда са предадени повече от 10200 протокола
за горските нарушения, от които 9400 протокола били приети за разследване. Към углавни
отговорности са привлечени 1142 човека, а
административно наказание – глоба е наложена
над 7200.
От краткия исторически преглед в горската
законодателна практика на Русия може да се
направят някои изводи:
На първо място се появява факта, че едва
през 1802-1811 г. Руската империя превръща
глобата в институт2, като поетапно за периода
въвежда единна държава система от глоби. С
други думи с развитието на стоково-паричните
отношения в началото на 19 в. глобата става
институт, какъвто е и процесът в Англия през
12-13 в.
На второ място фактите изнесени за 2003
г. обуславят необходимостта за приемане на
нови правови организационни и други мерки по
охрана на гората!
Горското законодателство в княжество
България има богат законодателна база изградена от исторически насложили се процеси.
От една страна то наследява традиции, придобити през периода 1286–1869 г., в който е
действал отоманският законник. Той ползва
азиатско-средиземноморски правила по отношение на гората, където тя се смята за естествена природна среда и не е в режим на възпроизводството. Например в 01.01.1870г. е обнародван Отомански закон за горите, в който може да се прочетат „Сеч в издънкова гора се
извършва само през времето от 15 октомври
до 15 април, когато сокотечението е прекъснато.” [13]. Законът регулира лесоползването от
населението и съблюдава интересите на империята към онези гори, които са нужни за фло2
3

„Институт – Установен със закон обществен ред” [12]
Един бешлик е равен на 1 лев (Б.А.)
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та, арсенала и артилерията. Построен е в два
дяла с по 26 члена, първият е регулативен, а
вторият наказателен (преследвания, наказания
и присъди). Всички дела по нарушенията се
разглеждат от обикновени съдилища. За леките
нарушения се присъжда глоба, която варира в
диапазон от 2 до 20 бешлика3 и представляват
41% (15/37*100) от закона, а за по-тежки нарушения съдът решава според отоманския закон за наказанията.
От друга страна върху тази основа е наложен Руският имперски закон съдържащ европейско законодателство (творчески внесено в
русия от Петър велики) и азиатски традиции за
ползването на гората. Несъвършеното законодателство на отоманската империя остава на
княжество България оскъден горски фонд. Поради тази причина временното руско управление (1877-1879 г.) формира горски стражи и
горски чиновници по образец на руското законодателство.
Началото на българското правно регламентиране на горите се поставя с приемането
на първия закон за горите от 1883 г. и обнародван в ДВ, 2 бр. от 10 януари 1884 г. ( след
двугодишна работа по него в народното събрание 1882/1883 г.) Законът компилира двете
законодателни тенденции, заварените традиции
от османската държава и по-модерното Руско
законодателство. По руски образец закона учредява „Горско управление” [14] в министерство на финансите. Горската стража е войнизирана с униформа, оръжие и срок на служба 3
г. Поради тежкото горско наследство законът
разпорежда на общините да отглеждат гора до
1/40 част от територията на землището си
[14]. При селските училища се организират
разсадни градини, които да се обработват от
учениците под учителски надзор и училищни
инспектори [14]. Законът дели гората на държавна, общинска и частна, а мерките за нарушения срещу горите са: конфискация, глоба и
съд. Съдът е за тежки повреди на гората. Конфискуват се уредите с които е повредена гората (брадва, трион) за доказателство, а дървата
се продават в полза на собственикът на гората
(общината или държавата). Глобата представлява 16% (10/73*100) от закона, т.е. 10 чл. от
общо 73 законодателни текста. Тя обхваща
различни нарушения и се движи в диапазон от 1
до 1000 лв.
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Така например за изкореняване на гора и
обръщането й в земя за оран виновникът се
наказва да заплати два пъти стойността на повредата и ежегодно да плаща от 2 до 5 лева за
дюлюм (декар) глоба, докато се насади отново
изкорененото пространство с гора [14].
Следователно в този случай може да се
каже, че закона описва една глоба, която е
доста близка до корективния данък, предложен
от А.Пигу4.
След многократни изменения и допълнение
на закона е изработен и обнародван „Правилник за приспособление закона на горите” обнародван в ДВ. 149 бр. от 11 юли 1891 г., който
урежда правата и задълженията на горските
стражари, документооборота при горския инспектор и планирането на гората за посев и сеч.
През 1897 г. е подготвен нов закон за горите
обнародван в Д.В. 92 бр. от 1 май 1897 г. С
други думи 13 г. по-късно поради честите нарушения на горския режим законът е обновен,
като наказателната му политика е завишена.
Текстовете за глоба вече представляват
53%(23/43*100) от закона, т.е. 23 чл. от общо
66 законодателни текста. Размерът на глобата
е намален и е в диапазон от 5 до 500 лв., т.е.

тя е съобразена с платежоспособността на нарушителите.
По нататъшното развитие на обществените
отношения относно гората е белязано с непрекъснати спорове между държава, общини и
частни лица. Това е и предпоставката за нов
закон, който е публикуван в ДВ, бр. 68 от 1
април 1904 г. Характерното при него е, че
преследването на нарушенията се предава изцяло на горската власт и нейната администрация. Глобите се удвояват в случай на повторно
нарушение. В последващия закон за изменение
и допълнение на закона от 1904 г. публикуван
в ДВ. бр.76 от 6 април 1910 г. има 19 бр. членове съдържащи наказанието глоба от всички
72 бр. или това е 36% (19/53*100) от законодателните текстове с диапазон на глобата от
100 до 3 000 лв. В този закон са изказани някои идеи, чиято значимост би следвало да отбележим. При различни собствености и работеща пазарна икономика, заповедните наредби
на чл. 50 – 54,. от закона създават един наказателен механизъм, където глобата има централна роля. Той условно е представен на фиг.
1.

Фиг. 1. Административно-разпоредителен и пазарен механизъм

Преследването на нарушенията е Административно-разпоредителен и е съсредоточено
в горската администрация - „За всяко нарушение се съставя Акт само от органите на горската власт. Нарушения, открити от кметове,
общински съветници, военни, полицейски и др.
длъжностни лица се съобщават на най-близката
горска власт, която след като провери факта
съставя акт” [18]. Особеното тук е, че различ-

ните власти и финансовата санкция са представени многопланово в две нива. Например Горска власт е разделена на горски стражар и лесничей. Те са „вещите лица”, които издават АУАН и НП. Местните власти са разделени на
община и полиция, които изпълняват ролята на
антрепозитен склад. Задържани веществени
доказателства по АУАН се предават на полицията срещу разписка за съхранение. Пари доби-

4

„Фиксираните суми и субсидии, предназначени да подобрят въздействията от външните ефекти, да направят маргиналните
частни разходи равни на маргиналните обществени разходи и да приведат маргиналните печалби към равнището на обществените ползи, се наричат корективни данъци.” Pigou,“The Economics of Welfare”-London; Macmillan 1918-Враца 1992 г.том
№1 с.218
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ти от задържани и продадени на търг горски
продукти се влагат в обществен трезор при
общината срещу разписка. Съдебната власт е
разделена на мирови съдия и окръжен съд, които приемат и разглеждат протеста на нарушителя чрез лесничея. Финансовата санкция също
е разделена на две нива глоба (внасяна в бюджета) и обезщетение (давана на собственика
на гората). Глобата от своя страна е разделена
на две нива – до 300 лв. и над 300 лв., което е
ключът на взаимодействието между различните
държавни звената с две възможности:
- Ако нарушителя не обжалва, НП влиза в
сила и по него надлежния съд издава
изпълнителен лист. След което в 20
д.срок нарушителя има възможност да
внесе доброволно финансовата си санкция обезщетението на собственика на
гората и глобата в държавната хазна.
След този срок държавните вземания се
изпълняват чрез изпълнителен лист (екзекутивно). Ако нарушителят се окаже
несъстоятелен, глобата се заменя със
затвор от общ характер.
Ако нарушителят обжалва чрез лесничея, то
жалбата отива до мировия съдия при положение, че глобата е до 300 лв. и до окръжния
съд, ако глобата е над 300 лв.. Ако съдът се
произнесе „ВИНОВЕН”, то от хранилищата се
конфискуват вещите и парите в полза на държавата. Обратно, при решение „НЕВИНЕН” вещите и парите се възстановяват на реабилитирания „нарушител”. В този закон, глобата не е
самостоятелен инструмент, а ключов елемент
от сложен административно-наказателен и пазарен механизъм.
Така разработеният закон заедно с допълненията си е съществувал почти 18 г., след
което е бил отменен със закон, Обн. в ДВ.
бр.24 от 03.05.1922 г.. Новият закон е съставен с общо 183 члена от които 123 са разпоредителни и 60 наказателни, което означава, че
48% (60/123*100) от закона са административно-наказателни текстове съдържащи наказанието глоба. Административно-наказателния и
пазарния механизъм не е променен, а доуточнен. Новото в този закон е, че в чл. 63 се
уреждат условията за възникване на „Трудово
горски-производителни кооперативни сдружения”. С това се поставя началото на един нов
начин на експлоатация на обществените гори,
освен познатите предишни форми, като търг и
концесия. В същото време това кооперативно
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сдружение се вписва във вече добре построената кооперативност на България с различни
видове кооперации, като трудово производителни, земеделски, търговски, взаимоспомагателни кооперации и спестовни каси (тип Шулце-Делич)
Законът за горите от 1925 публикуван в
ДВ, бр. 124 от 1 септември 1925 г. не внася
съществени промени във вече развитите идеи
за управлението на горите, а само ги доусъвършенства. Така например административно
наказателната част притежава много нови състави на нарушения.
Със закона за горите от 1948 г. публикуван в ДВ, бр. 71 от 27 март 1948 г. се извършва революционна промяна в горското ни законодателство. На първо място това е национализацията на горите, с което се преминава към
общодържавна собственост. На второ място
пазарните структури на обществото са заменени с държавно-планови комитети, вследствие
на което и административно-наказателните разпоредби от описания по-горе тип са променени.
В следствие, на което само дванадесет нарушения се наказват с глоба, а за останалите потежки случаи горската администрация е задължена да сезира прокуратурата за възбуждане
на съдебно преследване. По този начин новата
власт разкрива възможността срещу нарушителите да се използват административнонаказателна, гражданска и углавна отговорност. Този закон с някои промени през 1958 г.
функционира до 1997 г.
В края на 1997 г. е приет нов закон, публикуван в ДВ, бр. 125 от 29 декември 1997 г.
Той е променян всяка година съобразно новите
условия. На първо място законът решава проблемът със собствеността на гората, като акцентува на горите, като „национално богатство” и на тази база урежда експлоатацията им.
Днес законът има 113 члена, от които 17 члена
съдържат административното-наказание глоба.
Последната варира от 50 до 15000 лв. в зависимост от нарушението. Глобата представлява
18% (17/96*100) от законодателните текстове.
Обобщавайки настоящия историческият
прочит на писмените източници за глобата можем да кажем, че те посочват недвусмислено
следното.
На първо място глобата е присъща на развитото пазарно стопанство.
Например в Англия се забелязват три съществени елемента:

Красимир Криводолски

имущественото наказание се наложило
от развитието на пазарното стопанство
и изместило физическо. По късно имущественото наказание се е обособило в
две направления: Глоба и конфискации;
- глобата се установила като институт.
Съдебната система я прилагала повсеместно, като осъждала стотици хора.
Само от графство Хемпшър през 1176
г. бил добит доход възлизащ на 9.8% от
прихода на кралската хазна;
- глобата навлязла в социалните отношения на обществото от 12 в.(ако не се
открие престъпника селяните от околните села на престъплението са задължени с глоба) и на тази база се появил
социалния диалог между подсъдими и
местни служители на закона.
Следователно: появата на глобата изменя
наказанието в парично и отключва ценови механизъм, който е основата за развитие на социалния диалог, като социален алтернативен
пазарен механизъм за противодействие на съдебната система, налагаща парични наказанията.
На Второ място глобата се установява като институт.
Например първоначално в Англия през 12
в., а после и Русия с работещо пазарно стопанство за периода 1802 - 1811 г. превръща
глобата в институт, като въвежда единна държавна система от глоби, налагани от съда.
На трето място глобата навлиза с ключова
роля в наказателния процес.
Например богатите традиции и законодателни практики съществуващи и привнесени в
България от Мала Азия и Африканско Средиземноморие, Европа и Азия са дали възможността да се използват на разнообразни форми
на приложение на глобата.
- глобата парично наказание – 1870 2003 г. със законодателни текстове за
глоба в законите вариращи за периода
от 16% до 53% и диапазон на глобата
от 1 лв. до 15 000 лв.;
- глоба като данък – 1884 г. за изкоренена гора Глоба равна на 2 пъти стойността на щетата и ежегодна глоба от
2-5 лв. за декар докато се засади на това място отново гора;
- глоба с ключова роля в наказателния
процес – 1904 г. е създаден наказателен процес в който глобата е с ключова
роля, а пазарният механизъм на общес-

твото е обслужващ по отношение на наказателния процес.
Но и в трите разгледани случая глобата не
функционира пълноценно според предписаното
й предназначение, т.е. като наказателноуправленски инструмент.
Например в Англия през 12 в. крупните
глоби на практика не винаги се изпълнявали.
Служителите в кралската гора, които били и
собственици на земя, както и други рицари,
сержанти или наемници от горската администрация, не винаги изпълнявали постановленията
на краля за малки престъпления на горското
право. Свидетелства за това са нееднократните
кралски укази разпореждащи засилване на контрола по спазването на кралското горско право
и наказанията за неизпълнени задълженията от
лесничеи, рейнджъри и другите служащи.
В Русия през 2003 г. са отбелязани 29400
нарушения в горския фонд, които са причинили
щети в размер на 2.8 млрд. рубли. На съда са
предадени 10 200 протокола за нарушения, от
които 9 400 били приети за разследване, от
които 1142 били отнесени към углавна отговорност, а 7200 останали към административното наказание – глоба. Въз основа на тези
факти руските учени са на мнение, че трябва
да се приемат нови организационни и други
мерки по охрана на гората!
Според нас наказанието глобата се блокира като действие, което може да се наблюдава
както през 12 в. така и през 21 в. се дължи на
факта, че тя е наказание и административен
приход, но генерира ценови механизъм, който
е ключов за социалния диалог между служители и нарушители. Така вътрешно присъщата
особена пазарна основа на глобата все още не
се използва в съвременното общество.
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HISTORICAL DEVELOPMENT OF FINE IN FOREST LEGISLATION
Krasimir Krivodolski
University of Foresty, Sofia, Bulgaria
Abstract
The author of this article has stated the standpoint that category “Fine” is established regularly, as a result of
development of commodity-monetary relations in society. It evolves alongside these relations, from physical to
financial penalty. Discovering the economical potential of the fine, the lawgiver begins to speculate with it and
unlocks it's specific marketing mechanism – the social dialog. This dynamical social process predefines the
legitimate situation, in order to avoid a physical penalty via payment of a fine, and consequentially the reduction of
the same. According to the author, with the development of marketing economy, the fine is separating from
criminal law and is gradually covering the continuum to economical institution. He states his opinion, that the inner
inherent specific marketing base of fines is not yet integrated in modern society.
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Резюме
Схващането за предмета на компютърната наука като клон от инженерните науки, занимаващ се с теорията и практиката на компютърните системи и изчислителни процеси, непрекъснато се променя, разширява и
обогатява. Поради изключително широкото приложение на компютрите във всички области на човешкото знание и бит, по този въпрос в научната литература съществуват различни мнения, изказани от специалисти в тази
и други области. Проблемът за изясняването на предмета и съдържанието на компютърната наука е от особена важност за оптималното управление на научните проекти, както и за формулиране на учебните дисциплини
от тази област, изучавани в различните образователни нива. В статията, въз основа на обзор на публикациите
по проблема, е направен опит за систематизация на предмета и структурата на компютърната наука. Изградена е таксономия, включваща терминологията и дефинициите на основните концепции в нея.
Ключови думи: компютърна наука, информатика, таксономия, терминология
Key words: computer science, informatics, taxonomy, terminology

Увод
Предметът на компютърната наука е обект
на изследване още от нейното възникване – в
началото на 40-те години на миналия век, когато се сливат теорията на алгоритмите и математическата логика и е изобретен електронния
компютър [7]. За първи път се обособява като
самостоятелна академична дисциплина през
60-те години. Оттогава и до средата на 80-те
години обучението и изследванията в областта
са концентрирани върху компютъра като изчислително устройство, хардуера и софтуера
за представяне и обработка на символи и данни. По-нататък технологичният прогрес, в резултат на който се появяват персоналните компютри и компютърните мрежи разширява фокуса на компютърната наука, която понастоящем включва комуникационни и информационни технологии, свързващи я с други науки и
приложни области.
Систематизацията на предмета на компютърната наука започва още с нейното възникване като академична дисциплина. Първите
публикации по темата са в [4,8,12,14]. Една от
първите таксономии на компютърната наука е
създадена от ACM1 [3]. По-късно тя е актуализирана [1] и се използва предимно за класификация на документи в тази област. В по-ново
време е известен и проектът на Open
University, Холандия [5] за онтология на дисциплините, изучавани в специалности или кур1

сове по информатика и компютърна наука,
както и принципите за изграждане на таксономия, която не е публикувана [15].
Като цяло, от обзора на литературата по
темата може да се установи, че въпреки многобройните речници и енциклопедии, понастоящем липсват пълни и подробни съвременни
таксономии на компютърната наука.
Цел на настоящата работа е изследване и
систематизация на предмета и структурата на
компютърната наука. Такова изследване е от
особена важност за оптималното управление
на научните проекти, както и за формулиране
на учебните дисциплини в тази област, изучавани в различните образователни нива. Статията е
структурирана както следва. В раздел 2 е
включено кратко описание на предмета и терминологията в областта, а в раздел 3 – таксономия на основните й концепции (класове).
Раздел 4 съдържа заключение и изводи за понататъшно развитие на изследването.
1. Предмет и обхват на компютърната наука
Понастоящем, изключвайки вече остарелите дефиниции, в специализираната литература
понятието компютърна наука се определя найчесто като:
- клон от инженерните науки, който изследва (с помощта на компютри) изчислителните процеси и структури [17];
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наука за изчисленията и компютърната
технология, хардуер и софтуер [2];
- наука за теоретичните основи на информацията и изчисленията и практически технологии за тяхната реализация
и приложение в компютърните системи
[19].
Това понятие е точен превод от английски
език, където computer science има следните
синоними: computing, computing science,
computation science.
Специално внимание трябва да се отдели
на термина информатика (точен превод от
informatics), който много често се разглежда
като синоним на компютърната наука, но преобладават противоположните мнения. Доскоро
американските и английските учени отричат
понятието informatics като синоним или близък
синоним, което се налага като основно във
всички останали езици – например, в немския
език се използва Informatik (не и остарелият
синоним Computer-wissenschaft), във френския
– informatique (по-рано science d'ordinateur) и
т.н. Този термин, предложен за първи път в
края на 50-те години на миналия век [13] е
съставен от думите информация и автоматика,
което подсказва и същността му.
В преобладаващия брой съвременни научни публикации на български език понятието
компютърна наука не е синоним на термина
информатика, а по-скоро – на компютърната
информатика [18]. От друга страна, съществува мнение, че областта информатика почти изцяло се включва в приложната математика. Изследвайки публикуваните дефиниции за информатика, най-разпространени са следните:
- наука за информацията, практика на
обработката на информацията и технологията на информационните системи.
Информатиката изследва структурата,
алгоритмите, поведението и взаимодействието на естествените и изкуствените
системи, които съхраняват, обработват,
осъществяват достъп и обме-нят информация [21].
- наука за съхранението, преобразуването и преноса на информация [20].
- наука, която изследва структурата и
свойствата на научната информация,
-

2
3

както и правилата на нейната активност, теория, история, методология и
организация [11];
- наука за събирането, управлението, обработката, архивирането и класифицирането на регистрирана информация
[17].
Според [9] информатиката обхваща 4 основни направления – теоретична, практическа,
техническа и приложна информатика. Теоретичната информатика включва теорията на информацията (информационна наука), формални езици, теория на автоматите, теория на алгоритмите, изкуствен интелект и др. Техническата информатика се занимава със системите
за контрол и управление в индустрията, а практическата – с информационните системи и обработката на информацията. Приложната информатика е свързана с различни области –
медицина, биология, земеделие, социални науки, екология, право и т.н. Мнение на авторите
е, че така дефинирана техническата информатика е част от приложната информатика, а
терминът практическа информатика е поудачно да се замени с информационни технологии.
Към последните се отнасят информационните и експертните системи, компютърната
графика, бази данни, текстообработка и др.
Забележка: Не трябва да се смесва техническата информатика с компютърния хардуер.
От друга страна, според авторитетните институти – ACM, CS of IEEE2 и AIS3 [22], основните направления в компютърната наука са 4 –
теория на изчисленията, алгоритми и структури
на данни; програмиране и програмни езици;
компютърни елементи и архитектура, към които се добавят софтуерно инженерство, изкуствен интелект, компютърни мрежи и комуникации, диалог човек-компютър, компютърна графика, системи за управление на бази данни,
операционни системи и др. В [7] се дефинират
12 основни направления на компютърната наука: алгоритми и структури на данни; програмни
езици; компютърна архитектура; операционни
системи и мрежи; софтуерно инженерство; бази данни и обработка на информацията; изкуствен интелект и роботика; компютърна графика; ди алог човек-компютър; изчислителна нау-

Computer Society of Institute of Electrical and Electronics Engineers (http://www.computer.org/portal/site/ieeecs/index.jsp)
Association for Information Systems (http://home.aisnet.org/associations/7499/files/Index_Markup.cfm)
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ка, организационна информатика и биоинформатика.
Според [10], компютърната наука обхваща: алгоритми и структури на данни; програмни езици; компютърна архитектура; числени и
символни изчисления; софтуерно инженерство;
операционни системи; бази данни и обработка
на информацията; изкуствен интелект и роботика; диалог човек-компютър. Всяко от тези
направления съдържа математическа теория,
абстракция, базирана на изследователски подход, и инженерно проектиране.
От гореказаното може да се заключи, че
информатиката е близък синоним на компютърната наука, но по-скоро – неин клон,
включващ
и
науката
за
информацията
(information science).
Според нас, като цяло, връзката на компютърната наука с другите науки може да се
илюстрира със схемата, дадена на фиг. 1.

Фиг. 1. Схема на връзки на компютърната наука с други науки
Бележка: На тази и следващите фигури нименованията на
класовете в таксономиите са представени на английски
език с оглед на многократното им използване, като при
формализацията е предвидена възможност за превод на
други езици.

2. Таксономия на компютърната наука
Съгласно енциклопедията Webster [16],
таксономията е “систематична класификация в
групи или категории според установени критерии". Формално, тя се разглежда като класификационно дърво на концепциите и изразява
йерархичната структура на област от знанието.
Този процес се осъществява на три етапа.
Най-напред се създава глосарий на термините,
важни за предметната област, и техните описания (дефиниции) на естествен език. Следва не-

формализирано построяване на класификационното дърво, представляващо йерархична
структура на основните концепции (класове),
извлечени от глосария. Накрая класификационното дърво се формализира със средствата на
специализиран софтуер, с което се превръща в
кодирана на избран програмен или маркиращ
език таксономия. В зависимост от предназначението на софтуера, таксономията се представя
като тезаурус или онтология.
В настоящия труд изграждането на глосарий се основава на съществуващи речникови
бази данни в тази област [6]. Използвайки тези
бази данни са изградени две класификационни
схеми – на информатиката и на компютърната
наука. Като се вземе предвид тясната връзка
между тях, най-напред са извлечени общите
концепции (класовете) от горните нива на класификационните им схеми, а именно:
- Algorithms&Data_structures (Aлгоритми
и структури на данни),
- Software_engineering (софтуерно инженерство),
- Information_technology;
- Theory_of_algorithms;
- Artificial_intellect
Ако ги разглеждаме като класове на информатиката, това е основание тя да се представи като клас на компютърната наука, т.е.:
if Computer_Science ⊆
(Algorithm&Data_structure,
Software_engineering, Information_technology,
Computational_science, Computer_ architecture,
Artificial_ intellect, Computer_communications)
then
if Informatics ⊆ (Algorithms&Data_structures,
Software_engineering, Information_technology,
Artificial_intellect, ) then
Computer_science ⊆ Informatics
endif
endif

Част от класификационното дърво на информатиката е дадена на фиг. 2. За формализацията му е използван редакторът за създаване и поддържане на онтологии Protégé 3.0. Предимствата му се изразяват в удобния интерфейс, неизискващ специални познания за програмиране на онтологии, както и в разнообразните допълнителни модули за визуализация на
резултатите. Чрез модула Jambalaya на Protégé
е генерирано графично представяне (фиг. 3.)
на таксономията.
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Фиг. 2. Извадка от класификационното дърво на информатиката

Трябва да се отбележи, че в тази таксономия Theoretical_informatics (Теоретична информатика)
е
суперклас
на
клас
Information_science (Информационна наука),
която според повечето автори не е подклас на
Computer_science. В такива случаи при формализацията на таксономията подобен клас се
означава като принадлежащ на пространство от
имена на друга таксономия (онтология).
Съгласно цитираните горе източници, освен Informatics, другите класове от найвисокото ниво на таксономията на компютърната
наука
са:
Computational_science,

Computer_communications
и
Computer_
architecture.
Авторите
считат,
че
клас
Computer_programming
(с
подклас
Programming_ Language) е подчинен на клас
Software_engineering (Software_development),
което се твърди и в други източници
[http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_
programming].
Класификационното дърво е построено за
първите 5 нива на йерархия. Част от схемата
му е показана на фиг. 3.

Фиг. 3. Извадка от класификационното дърво на компютърната наука
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Така създадените таксономии автоматично
се кодират на онтологичния език OWL.
От друга страна, тези таксономии може да
се формализират в тезауруси чрез софтуер,
описан в [4]. Всеки клас в такъв тезаурус е в
съответствие със стандарта ANSI/NISO Z39.19
и притежава задължителните индикатори:
TT (top term) – най-старши термин;
PT (preferred term) - препоръчан синтаксис на термина;
BT (broader term) - старши термин;
NT (narrower term) - подчинен термин;
RT (related term) - нейерархично свързан
термин;
NPT (nonpreferred term) – означава еквивалентен термин (синоним).
Други известни платформи за формализиране таксономии в тезауруси са: MultiTes
[http://www.multites.com/], Webchoir TCS-10
[http://www.webchoir.com/products/tcs10.html]
и
Term
Tree
2000
[http://www.termtree.com.au/html/termtree.html],
Synaptica
[http://
www.synaptica.com/djcs/synaptica/],
WordMap [http://www.wordmap.com/], SchemaLogic [http://www.wordmap.com/], Thesaurus
Master
[http://www.dataharmony.com/products /tm.html] и др.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

Изводи
Създадената таксономия е становище на
авторите, което не е безспорно, предвид факта,
че липсва единен стандарт в областта, както у
нас, така и в световен мащаб. Без да претендират за пълно изчерпване на проблема, авторите
считат развитието й с по-долните нива, както и
обогатяването й с нейерархични релации,
превръщащи я в онтология, за целесъобразно.
Предстои публикуването на таксономията в
Интернет пространството под формата на онтология и тезаурус.
1.
2.
3.
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Abstract

The comprehension about the subject of the computer science as a branch of engineering sciences,
occupying the theory and practice of computer systems and computing, varies and enriches continuously. Because
of the wide utilization of computers in all areas of human knowledge and life there are different opinions about this
subject expressed by specialists in this and other areas. The problem of clarifying the subject and the content of
computer science is of the special importance about optimal management of the scientific projects and the
formulation of educational disciplines in this area. In the article an attempt for systematization of the subject and
structure of computer science is produced on the base of publication survey in the area. A taxonomy including
terminology with definitions of the basic disciplines is built.
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ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЕНИДЖМЪНТА И
МЕТОДИКА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В ГОРСКИЯ СЕКТОР
Анна Розева, Георги Георгиев
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Резюме
Информационните технологии за подпомагане на управлението на бизнеса предоставят възможности за
генериране на многоаспектни анализи на данни за дейността през определен период от време с оглед подпомагане изработването на ефективна мениджърска стратегия. В настоящата разработка е дефиниран обхватът на
тези технологии в управленския бизнес анализ и е предложена методика за приложението им. В рамките на
методиката са представени: информационно моделиране на бизнес операции за дърводобивно предприятие,
което включва архитектура на данните, интеграция и създаване на информационен модел и дефиниция на модел на бизнес анализ. Осъществена е практическа реализация на методиката и аналитичния модел за конкретно
предприятие в средата на информационна система за бизнес анализи. Изведен е мениджърският контекст на
аналитичния модел като възможности за откриване на слабости и положителни тенденции в дейността с цел
подпомагане усъвършенстването на стратегията за управление.
Ключови думи: информационни технологии за управление, система за бизнес анализи, архитектура на
данните, информационен модел, аналитичен модел
Key words: decision support information technologies, business intelligence system, data architecture, information model, analytical model

Увод
Информационните технологии за подпомагане на управлението на бизнеса бележат сериозно развитие в последното десетилетие. Те
са в основата на системи предназначени да
предоставят възможности на управленските
екипи и аналитични звена на бизнес организациите да създават пълноценни многоаспектни
анализи на натрупаните данни за дейността в
определен период от време с оглед използване
при изработването на информационно обоснована мениджърска стратегия. Информационните технологии обхващат събиране, структуриране, анализ и използването на данни за превръщането им в разбираема и полезна за мениджмънта информация с цел повишаване качеството на управленските решения [2, 3]. Чрез
комбиниране и свързване на данните по нови и
различни начини се откриват закономерности,
установява се съществуване на незабелязани
до момента проблеми или възможности, прогнозират се възможни резултати, привлича се
вниманието към неизследвани факти, което
прави възможно набелязването на найподходящите мерки в изпълнение на фирмената стратегия. Информационните технологии за
управление намират приложение в области като: потребителски профил; обслужване на клиенти; проучване на пазара; пазарни сегменти;
доходност на продукти; статистически анализ;
складово стопанство и разпространение на

продукцията. Генерирането на анализи е свързано с “пресяване” на огромен обем данни и
извличане от тях само на полезната информация в подкрепа на информирани управленски
решения. Обвързаността на мениджърските
бизнес решения с анализа на данните за бизнес
операциите и мястото на свързаните информационни технологии в “жизнен цикъл” на управленския бизнес анализ е показана на фиг. 1.
Настоящата разработка е посветена на
проучване на информационната инфраструктура на система за управленски бизнес анализи и
информационно моделиране на данните за
операциите на бизнеса, както и на създаване на
аналитичен модел за предприятие от горския
сектор, практическа реализация, която осигурява вникване в бизнес контекста на данните
като предпоставка за изработване на информационно обосновани мениджърски решения.
1. Информационно моделиране на бизнес операции в горския сектор
1.1. Характер и структура на данните за
дърводобив в държавно горско стопанство
Дейността по дърводобива в държавните
горски стопанства се отдава на процедури по
закона за горите и правилника за приложението
му на търговци, които се занимават с дърводобив и дървопреработване. Процедурите за предоставяне ползването на дървесина, свързани
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Фиг. 1. Информационни технологии за управленски бизнес анализ

с търгове, конкурси или преговори водят до
сключване на договори между ДАГ (Държавна
Агенция по Горите) и спечелилите фирми за
добив и продажба. На сайта на ДАГ [1] за съответното поделение се публикуват данни за дърводобива по договори с ползватели на количеството дървесина, по видове и категории, както
и добивни и продажни цени за периода на
действие на договора. Данните за бизнес операциите могат да бъдат достъпни като уеббазирани, електронни таблици, текстови файлове, бази данни или да бъдат директно въвеждани. Тези източници формират архитектурата

на данните на бизнес организацията, от които
се дефинира информационният модел на управленския анализ. Информационният модел от
своя страна става основа за създаването на
аналитичния модел за бизнес анализите. Методиката за приложение на информационни технологии за генериране на анализи за подпомагане на бизнес мениджмънта е представена на
фиг. 2. Данните в архитектурата, които са от
различни източници следва да бъдат интегрирани за изграждане на информационния модел за
управленски анализ и съответно на аналитичния модел.

Фиг. 2. Методика за приложение на информационни технологии за бизнес анализ

1.2. Интегриране на данните от информационната инфраструктура
Необходимостта от интегриране на данните произтича от различния формат на източни-
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ците, от които те са достъпни. Основни аспекти
на интеграцията са:

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЕНИДЖМЪНТА И МЕТОДИКА ЗА ...

-

-

-

-

-

-

Уточняване на тези елементи данни,
които ще бъдат използвани в бизнес
анализите;
Проверка за липсващи стойности в избраните елементи данни и попълване
на съответна стойност или елиминиране на данните като негодни за използване;
Уеднаквяване формата на данните от
числов тип (десетичния символ в реалните числа);
Уеднаквяване формата на данните от
тип дата (разделителя между отделните
й елементи);
Проверка за повтарящи се елементи
данни и отстраняването им;
Директно въвеждане на данни, които
са необходими за анализите и не се
срещат в някой от елементите на инфраструктурата;
Уточняване на подходящи връзки между елементите данни;
Проверка за уникалност на стойностите на данните в елементите, които ще
бъдат свързани.

1.3. Информационен модел на операциите
в дърводобивен бизнес
Обект на анализ е дърводобив, извършван
в държавно горско стопанство (ДГС) “Мездра”.
Архитектурата, която предоставя данните за
използване в анализи включва:
- Данни, свалени от сайта на ДАГ за поделение ДГС “Мездра”, които се импортират в електронни таблици на MS
Excel – осъществявания дърводобив по
сключените договори за времето на
действието им;
- Локални данни за стопанството за дървесината по вид и тип в таблици на
MS Excel;
- Данни от текстови файлове – площ и
означения на отделите, в които се извършва дърводобив.
Възприетото решение за интегриране на
данните е да бъде създадена релационна база
данни чрез MS Access, в която да се импортират наличните електронни таблици. В таблиците
на базата данни бяха дефинирани ключове, с
което се осигури уникалността на записите.
Полетата с числови стойности и дати бяха дефинирани със съответните типове в Access.
Бяха проектирани заявки за откриване на записи с липсваща стойност в посочени полета.

Таблицата с данни за отделите беше проектирана отново и те бяха дефинирани като “големи”, “средни” и “малки”. Беше проектирана
заявка за обновяване стойностите в полето съдържащо данни за отдел в таблицата за дърводобива. Между таблиците бяха дефинирани
връзки.
Така интегрираните данни представляват
основа за изграждане на информационния модел за управленските бизнес анализи. Моделът
на данните за целите на аналитичната обработка в системите за бизнес анализи е многомерен
[5]. Като основни категории на дефиницията на
информационния модел за бизнес анализ се
предлагат: информационен контекст, времеви
контекст, индикатори на производителност,
степени за агрегиране на индикаторите в рамките на информационния и времеви контекст.
Връзката на така предложените категории с
полета данни от архитектурата на данните е:
- Информационен контекст за анализ
представляват полета от текстов тип в
интегрираните данни от архитектурата.
В терминологията на многомерния модел те се наричат дименсии.
- Индикатори на производителност на
бизнеса в информационния контекст полета от числов тип. В многомерния
модел се наричат мерки. Могат да бъдат съхранени или изчислени чрез съхранените.
- Степени на агрегиране на индикаторите на производителността в съответния
контекст - полета от текстов тип, свързани с полетата на контекста в рамките на записи от един източник (таблица,
текстов или файл с формат за уеб). В
многомерния модел се наричат йерархични нива на дименсиите.
- Времеви контекст - времето е задължителен контекст на информационния
модел. Полетата за времеви контекст
са от тип дата. В многомерния модел
времето е дименсия.
Резултати от разработки, свързани с изобразяване на многомерен модел в релационен
са представени в [7]. От интегрираните данни
за дърводобива в ДГС “Мездра” е дефиниран
следният информационен модел за анализ табл. 1. За елементите на модела, които не са
свързани с полета в таблици напр. Месец,
Тримесечие и Година се създава нова таблица.
Попълването й става чрез заявка за изчисление
с използване на стойностите в полето с датите.
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Информационен и
времеви контекст
Дървесина
Ползвател
Отдел
Период

Табл. 1. Информационен модел
Степени на агрегиране
Индикатори
съхранени
Категория, Вид, Тип
Количество
Фирма, Град, Област
Цена_добив
Размер
Цена_продажба
Месец, Трим., Година

2. Модел за анализ на бизнеса
2.1. Дефиниция
Моделът за бизнес анализ се дефинира на
базата на информационния модел съгласно
представената на фиг. 2. методика (1).

M = (G , S , V , F (V ), CT , MK ),
където

(1)
G е множество от цели,
S – множество от нива,
V – множество от изгледи,
F(V) – функции,
CT– начин на визуализация,
MK – мениджърски контекст.

Целите, нивата и изгледите в модела произтичат от информационния модел. Целите на
модела за анализ се обуславят от дефинираните в информационния модел контексти, нивата
в целите – от степените на агрегиране, изгледите – от индикаторите на производителността.
Функциите извършват статистически изчисления върху изгледите. Бизнес термините изразяват индикаторите на производителността с управленска семантика. Начинът на визуализация
е табличен или графичен със съответни разновидности, специфични за софтуерната среда.
Задължителни елементи на модела са изгледът
и визуализацията.
2.2. Практическа реализация
Моделите на анализите се реализират в
средата на информационни системи за бизнес
анализи. Водещите фирми производители на
подобни системи са класирани в изследване на
Gartner [6] по качества и пазарно присъствие.
Сред тях са Microsoft, Business Objects, Oracle,
SAP, QlikTech и др. За практическа реализация
на модела за анализ на бизнес операциите на
ДГС “Мездра” е избран софтуерът QlikView на
QlikTech [8, 9, 4]. Той е оценен като платформа за анализ с голяма гъвкавост, възможности
за работа с данни от различни по характер източници, богати възможности за визуализация,
голямо бързодействие и висока производител-
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- контекст
Индикатори - изчислени
Приход=[ Количество]*[ Цена_продажба]
Разход =[ Количество]*[ Цена_ добив]
Печалба =[Приход] – [Разход]
%=Индикатор(Степен)/Инд.(Контекст)

ност. В средата на QlikView са реализирани
следните модели за анализ:
2.2.1. Продуктов анализ - G=Дървесина
M1: S=Вид, V={Количество, Печалба},
F=SUM, CT=Таблица, MK={Най-доходни,
Най-добивани}.
M2:
S=Тип,
V={%},
CT=Таблица,
MK={Пазарен дял}.
M3:
V={Печалба},
CT=Скала,
MK={Размер}.
M4: S=Категория, V={Цена_Добив, Цена_Продажба},
CT=Точкова,
MK={Рентабилност}.
Реализацията на моделите е представена
на фиг. 3.
2.2.2. Ползвателски, теренен, времеви
анализ
M5: G=Ползвател, S=Договор, Фирма,
Град, Област, V={Количество}, F=SUM,
CT=Стълбова, MK={Големи ползватели}.
M6:
G=Отдел,
S=Размер,
V={Количество},
F=SUM,
CT=Блокове,
MK={Политика за отдаване на отдели за добив}.
S=Година,
M7:
G=Време,
V={Количество, %}, F=SUM, CT=Стълбове,
MK={Изменение}.
Реализацията на моделите за анализ с показаните цели са представени на фиг.4.
2.3. Мениджърски контекст на модела за
ДГС “Мездра”
Мениджърският контекст изразява информативната стойност на модела като обосновка
на управленски решения. Моделът на ДГС
“Мездра” съдържа следният мениджърски контекст: Черният бор е най-рентабилен и добиван
вид като количество и пазарен дял. Найуспешна година е 2006 с 45% от приходите за
изследвания период. Причина е както голямото
количество на добива, така и големият дял на
черен бор, който е най-рентабилен. Най-слаба
е 2005 г. с особено слаби II-ро и IV-то триме-

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЕНИДЖМЪНТА И МЕТОДИКА ЗА ...

Фиг. 3. Реализация на модел на анализ на бизнеса - цел Дървесина

Фиг. 4. Реализация на модел на анализ на бизнеса - цел Ползватели, Отдели, Време

сечие. Набраната инерция от 2006 г. се запазва само през I-во тримесечие, което е и найдоходното за изследвания период. В следващите тримесечия настъпва спад, който е минимален за печелившите категории. Най-голямо количество добита дървесина е от категория
средна строителна и за дърва. Дървата са с
ниска цена за добив и същевременно висока
продажна цена. Ползвателите от Врачанска област са най-много, но добитото количество е
малко. Броят на ползвателите от област Пловдив е малък, но добитото количество е найголямо. Политиката за отдаване на големи по
размер отдели носи добра печалба.

Изводи и препоръки
Разработката предлага методика за приложение на информационни технологии за анализ
на бизнес операции, която включва архитектура
на данните, интегриране, информационен и
аналитичен модел. Осъществена е практическа
реализация на методиката за анализ на дейността на дърводобив в държавно горско стопанство като е проектиран информационен и
аналитичен модел в средата на софтуерна система за бизнес анализи QlikView, която по експертна оценка заема водещо място сред съществуващи системи за анализ и подпомагане
на мениджмънта. Представен е мениджърският
контекст на реализирания аналитичен модел.
Той дава възможност за пълноценно разбиране
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за развитието на дейността и създава информационна обосновка за препоръки за подобряване на мениджърската стратегия по отношение залесяване с рентабилни видове, конкурентност на добивни цени, политика на отдаване
на отдели за добив и др.
1.
2.
3.

4.
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DECISION SUPPORT INFORMATION TECHNOLOGIES AND METHODOLOGY
FOR APPLICATION IN FORESTRY BUSINESS
Anna Rozeva, Georgi Georgiev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Decision support information technologies provide for designing multidimensional analyses of data for business transactions performed in certain time period and applied to business management aim to support the development of effective management strategy. Current paper defines the scope of these technologies considering
management business analysis and proposes a methodology for application. The methodology framework involves
information modeling of business operations in a forestry enterprise with corresponding data architecture, data
integration and design of information model as well as definition of business analysis model. The methodology and
analytical model for a stated enterprise are practically implemented by means of business intelligence system. The
model’s management context is revealed as means of highlighting bad and good business performance thus supporting the improvement of managerial strategy.
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УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ ЗА БИЗНЕС АНАЛИЗИ
Красимира Швертнер
Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Резюме
Управлението на данни и тяхното пълноценно използване от бизнеса е предизвикателство, което стои
пред всяка съвременна информационна система. Изграждането на склад от данни предоставя единен изглед на
данните, които бизнеса използва и върху основата на които се изграждат справки, създадени от бизнес
интелигентните срества. Данните се явяват основен източник на сила и ресурси в организацията. Те се
използват за вземане на стратегически и тактически управленски решения и когато данните се управляват
подходящо могат да доведат до по-голяма възвращаеимост на срествата на организацията. Управлението им
включва системи и процеси, които контролират и предоставят данни, нужни на всички нива от дейността и
управлението на организацията. Управлението на данни се използва като решение в много сектори на
икономиката – банковия, телекомуникационния, застрахователния, здравеопазването, произвоството,
търговията. Складовете от данни като ключов компонент на корпоративната ИТ архитектура играят важна роля
в бизнес системите за вземане на решения. Във връзка с тяхното изграждане се реализират и специфични
процеси по извличане на данните, зареждане на данните, обновяване на данните, оценка на структурата от
данните, многомерни структури от данни с цел оптимизация и построяване на аналитични справки върху
определено множество от данни.
Ключови думи: управление, бизнес данни, склад от данни, анализ
Key words: management, business data, data warehouse, analysis

Увод
Управлението на данни и тяхното
пълноценно
използване
от
бизнеса
е
предизвикателство, което стои пред всяка
съвременна бизнес организация. Изграждането
на склад от данни предоставя единен изглед на
данните, които бизнеса използва и върху
основата на които се изграждат справки,
създадени от бизнес интелигентните срества.
Данните се явяват основен източник на
сила и ресурси в организацията. Във всяка
организация има огромно количество данни,
които се съхраняват в оперативни бази от
данни.
Половината
от
данните
са
в
неструктуриран
вид.
Като
резултат
организациите не са в състояние точно и
прецизно да използват данните при вземане на
управленски
решения
и
да
измерват
корпоративната
производителност
и
ефективност.
Управлението и доставянето на данните
точно, правилно и на време е необходимост за
всяка
бизнес
организация.
Данните
се
използват
за вземане на стратегически и
тактически управленски решения и когато
данните се управляват подходящо могат да
доведат до по-голяма възвращаеимост на
срествата на организацията. Управлението на
данните включва системи и процеси, които
контролират и предоставят данни, нужни на

всички нива от дейността и управлението на
организацията.
Управлението на данни се използва като
решение в много сектори на икономиката –
банковия,
телекомуникационния,
застрахователния, здравеопазването, производството,
търговията. Складовете от данни като ключов
компонент на корпоративната ИТ архитектура
играят важна роля в бизнес системите за
вземане на решения. Във връзка с тяхното
изграждане се реализират и специфични
процеси по извличане на данните, зареждане на
данните, обновяване на данните, оценка на
структурата от данните, многомерни структури
от данни с цел оптимизация и построяване на
аналитични
справки
върху
определено
множество от данни.
1. Предизвикателствата пред управлението на
данни
Управлението на данни не се ограничава
само до едно приложения, от които данните се
събират. Когато дадена система въвежда или
променя данни трябва да е осигурно, че това се
прави съгласувано, а не изолирано. Различните
системи достъпват и използват една версия на
данните и различните отдели не е нужно да
губят ценно време да променят данните от
конкретната система, тези данни са достъпни
до всички системи.
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Сложността на проблема за управление на
данните в организацията се обуславя от факта,
че динамиката в съвременния бизнес се
увеличава все повече и повече. Важно е
бизнеса да може бързо и гъвкаво да отговаря
на промените и да взема правилни решения.
Във връзка с това продължава да нараства
големият обем и разнообразието от данни.
Транзакционните бази от данни, големите
хранилища от данни, работните документи в
структуриран и неструктуриран вид допринасят
за
огромно
нарастване
на
цифровите
документи.
Проблемът е, че няма единен изглед на
данните и става трудно за откриване с какви
точно данни разполага организацията. В
резулта на това все повече време се губи в
откриване на верните данни, ако е възможно да
се постигнат. Губи се ценно време за бизнеса,
в резултат на което обслужването на клиенти
намалява, разходите се повишават, приходите
намаляват. Възможен изход от този проблем е
данните да се управляват ефективно.
Качеството на данните се определя от
нивото на точност, с което даните отразяват
реалния свят. Качеството на данните е мярка за
полезността на информацията, която данните
предоставят на потребителите. Липсата на
качествени данни влияе на доверието в
резултатите и води до грешни решения или
решения основани на грешна информация,
както и до високи разходи за коригиране на
грешките. Липсата на доверие в данните влияе
на
бизнеса
с
невъзможността
да
се
предприемат ефективни действия, базирани на
наличната
информация.
Техническите
трудности при коригиране и уеднаквяване на
данните се съпътстват от високи разходи,
ниско ниво на ефективно предоставяне на
данни и удължаване на времето за въвеждане
на нови решения. Тенденциите в областта на
управление на данни са:
- интегриране на данни и съдържание от
различни източници;
- трансформиране на информацията в
нужния контекст;
- възможност на потребители и процеси
да предприемат подходящо действие.
2. Складове от данни
Складовете от данни са ключов компонент
на корпоративната ИТ архитектура, в която те
играят основна роля в построяването на бизнес
системи за вземане на решения. Чрез събиране
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и консолидиране на данни от различни
вътрешни и външни източници, складовете от
данни предоставят хомогенна информация като
основа за корпоративно планиране и вземане
на
решения.
През
последните
години
складовете от данни се развиха значително от
централизирани хранилища, които съхраняват
регистри от данни за транзакции към
интегрирана
платформа
за
интеграция,
обединение и анализ на данни. Складовете от
данни са постоянно област на изследване. Те
могат да се разгледат като голяма система за
управление на бази от данни с допълнителна
функционалност. Проблемите за индексиране
на данните, разделяне на данните, интегриране
на данните, оптимизиране с цел бълзодействие
на заявките се изследват непрекъснато.
Склад от данни може да се разгледа като
тематично
ориентирана,
интегрирана,
неизменна съвкупност от данни, подпомагаща
вземането на решения и анализа на данни. Той
се характеризира като структура, използваща
тематично ориентиран пространствен модел на
данните, съдържаща годни за публикуване
данни от множество източници и снабдена с
интегрирани инструменти за отчети.
Съгласно Kimball, Ross склад от данни е
“копие на транзакционните данни, специално
структурирано за заявки и анализ”. Складовете
от данни са предметно ориентирани, като
данните са организирани по начин, при който
всички елементи, свързани с един и същ обект
или събитие от реалния свят, са свързани
помежду си. Данните са така организирани да
показват
променливост
във
времето,
промените на данните се съхраняват в базата
данни и се използват за създаване на отчети,
показващи измененията във времето. Данните в
базата данни никога не се променят или
изтриват, веднъж съхранени, те са статични,
достъпни за четене, но остават съхранени за
настоящи и бъдещи отчети. Складовете от
данни са интегрирани, базата данни съдържа
данни от почти всички операционни приложения
на организацията и тези данни са консистентни.
Складът от данни се състои от оперативни
бизнес данни, система за управление на база
от банни, средства за заявки, средства за
зареждане на данни (ETL) и манипулиране,
както и подходящ хардуер. Складът от данни
поддържа и управлява исторически данни
ежедневно/седмично/месечно, които след това
се сумират във времето и по различни
йерархични нива на бизнеса.
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Предимствата на складовете от данни са:
Бърз и лесен достъп на данните (от
различни източници);
- Използва общ модел на данните за
всички данни в организацията;
- Позволява достъпа до данните да не
забавя оперативните системи, тъй като
те са отделно от тях;
- Улеснява системите за вземане на
решения, снабдява ръководителите с
мощни и гъвкави средства за анализи;
- Работи съвместно с оперативните
системи и така се подобрява бизнес
стойността на оперативните системи;
- Изграждане на интегриран изглед на
данни с високо качество, събрани от
различни системи;
и
- Многомерно
моделиране
възможностите за прогнози, ad-hoc
анализ, съхраняване на преагрегирани
данни
и
подаване
веднага
на
необходимата
информация
при
поискване и нужда.
Компонентите на архитектурата на склада
от данни включват:
на
данни
- Системи
–
източници
(вътрешни и външни);
- Слой на извличане на данни;
- Слой на интегриране на данни –
процеси на проверка, валидиране и
трансформиране на данни;
- Склад от данни – основен слой,
семантичен слой, слой за оптимизация,
слой за достъп, работен склад;
- Корпоративен приложен слой – системи,
който взаимодействат със склада от
данни, четат и предоставят резултатни
данни;
- Слой за достъп и доставяне на данни –
множество
инструменти,
които
поддържат
взаимодействието
на
потребителите с корпоративните данни,
тяхното използване и анализ.
Един от най-използваните подходи за
интеграция на данни от различни системи е
основан върху тази референтна архитектура на
складовете от данни. При референтната
архитектура данните идват от различни
източници, които в общия случай са действащи
информационни системи, данните се извличат,
филтрират,
трансформират,
агрегират,
складират в централизирано хранилище – склад
от данни. Складът от данни обогатява данните,
като поддържа и управлява история на данните
-

и обобщена информация. От технологична
гледна точка складът от данни представлява
огромна база данни в размер от стотици
гигабайта до няколко десетки терабайта.
Благодарение
на
тази
архитектура
потребителите работят локално с едно
централно хранилище на данни и така се
оптимизира времето за достъп до данните.
Складът от данни е независим от отделните
системи – източници на данните. Данните в
склада от данни се актуализират периодично в
съответствие със системите източници.
Съдържанието на склада от данни се
анализира от така наречените средства за
онлайн анализи OLAP (Online Analytical Processing) с цел откриване на насоки, тенденции,
основни закономерности, модели на поведение,
както и скрита свързаност между данните.
OLAP е множество от процеси и структури,
чрез които потребителите могат да анализират
данните на различни нива по различни
измерения като време, продукт и т.н. OLAP
технологията използва многомерни структури с
бърз достъп до данните за анализи, които се
съхраняват в склада за данни. Резултатът от
тези анализи са основа за вземане на решения
за бизнеса.
3. Средства за извличане, трансформиране и
зареждане на данни (ETL)
Процесът по извличане, трансформиране
и зареждане
на данни е ключ към всеки
успешен проект за изграждане на склад от
данни и заема основно място в реализацията на
проекта. ETL процесът включва следните етапи
на обработка:
- Извличане – извличането на данните от
системните източници на данни трябва
да се извършва от един и същи
инструмент
за
извличане.
Това
предполага избор и използване на
инструмент, който се справя с всички
ресурси и данни на организацията и
позволява поддържане на метаданни
(данни
за
данните),
които
се
съхраняват. Извличането на данните
трябва да поддържа достатъчно добър
контрол върху данните за одит и
бъдещи процеси по съгласуване (reconciliation).
Най-важен
момент
е
съхраняването на дата и час кога е
извършено извличането, датата към
която данните са валидни и брой на
записите.
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Съгласуване на системните източници –
преди да започне трансформацията и
зареждането на данните в междинната
област (staging area) или директно в
склада от данни, процеса по зареждане
на данните трябва да провери дали
данните отговарят на изискванията.
Най-често се проверява броя на
записите извлечени данни. Ако броят на
записите, получен от извличането на
данните от системните източници не
отговаря на очаквания брой, посочен в
контролен файл, то процесът трябва да
спре и да чака условията да бъдат
изпълнени.
Валидиране
на
екстрактите
–
валидирането
трябва
да
провери
съдържанието на извлечените файлове
(екстракти)
дали
е
получено
в
правилния ред. Това включва проверка
дали контролната информация за
получен екстракт съответства на датата
за обработка. В случаи когато няма
връзка между екстрактите е важно да се
подсигури,
че
всички
предишни
екстракти са получени.
Проверка качеството на данните –
включва проверка на качеството на
данните в самия файл. Ако преди това е
направен анализ на данните, като част
от работата по построяване на склада
от данни, тогава мога да се намерят и
проблемни области от данни, които да
се проверяват, например: проверка на
типа на данни, проверка на група,
проверка на интервал.
Почистване
на
данните
и
стандартизиране – за да се установи
наличието
на
неправилни
данни
(въпреки проверките за качество на
данните в системните източници) трябва
да се определят правила в ETL процеса
за изчистване на пристигащите данни.
Тези правила може да включват
присвояване
на
подразбиращи
се
стойности където е необходимо за
некритични данни. В допълнение към
почистването на данни може да е
налице нужда от стандартизация на
съдържанието на дадени полета. Тази
стандартизация включва определяне на
тяхното
съдържание
към
общо
множество от стойности, които се
използват в средата на склада от данни.

Бизнес правила и извличане на
информация – включва се в програмния
код на ETL процеса. Бизнес правилата
са описания на прости задачи и
правила,
свързани
с
идващите
стойности, сложни агрегации и връзки
между отделни източници на данни.
Програмният код трябва да осигури
ефективен подход за реализация и
проверка на бизнес правилата.
- Управление на сурогатен ключ –
общата практика при технолигиите
склад от данни включва използването на
сурогатен ключ за определяне и
свързване на данните. Това се прави
защото е по-ефективно да се свързват,
търсят и индексират данни, за чието
определяне се използват числа, а не
символни низове.
- Управление на промяната – за да се
види кои полета от дадени таблици са
се променили и за да се запази
историята на различните промени по
кодове с цел поддържане на история се
въвеждат допълнителни полета: от-дата
и до-дата.
- Спиране и архивиране – ограниченията
на ресурсите (дисковото пространство
на сърверите) и поради оптимизация на
бързодействието
се
ограничава
количеството данни, което се запазва на
сървъра в даден момент от време.
Разработва се стратегия за това, какво
количество данни да се съхранява на
сървера и за какъв период от време.
Подобни правила се определят и за
това, колко файла да се съхраняват на
сървъра, като се поддържа версия на
файловете с отпечатък за време. След
определяне на периодите и правилата
процесът по архивиране трябва да се
съгласува с приетата стратегия за
архивиране.
Използване на ETL инструменти –
осигуряват бързо и ефективно изграждане на
ETL процеса, повторно използване на процеса
по зареждане и по-лесна промяна, поддържане
на качествени данни, гъвкавост на услугата,
яснота на метаданните и нагледност.
Едни от най-често използваните ETL
инструменти са Oracle Data Integrator и Oracle
Warehouse Builder.
-
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4. Многомерни модели и структури
Многомерният (дименсионен) модел на
данни използва многомерни структури. Найчесто използваните многомерни модели са
схема-звезда и куб.
Схемата-звезда е техника за моделиране
на данните, която позволява представяне на
многомерни данни за подпомагане вземане на
решения в релационна база данни (Rob, Coronel). Основните компоненти на схемата-звезда
са факти – количествени измерители на
представянето на бизнеса, като фактите се
групират в отделна таблица в центъра на
схемата
и
дименсии
(измерения)
–
характеристики, описващи фактите, като
дименсиите се групират в таблици с дименсии,
най-често срещаните дименсии са време и
пространство. Фактите и дименсиите се
представят чрез физически таблици в базата на
склада от данни. Основно предимство на
схемата-звезда е, че намалява броя на
физическите свързвания, което осигурява
висока степен на оптимизация на типичните за
тази схема заявки.
Кубът е структура от данни, която
позволява бърз анализ на данните и може да
бъде построен върху две или повече
измерения.
Кубът
съдържа
обикновено
цифрови данни, наречени метрики, които се
категоризират по различните измерения на
куба. След като данните са съхранени в склада
от данни, те са готови за използване и за създаване на OLAP кубове, които се използват за
анализ и вземане на решения. Същността на
тази технология е да подържа една значително
бърза, динамична за разглеждане, анализ и навигация среда.
Всеки елемент на измеренията на куба
може да бъде обобщен, като се използва
йерархия. Йерархията е последователност от
връзки
родител-дете,
като
обикновено
родителят представлява консолидация на
членовете, които са под него в йерархията
(деца). Най-често използваните операции върху
куба са въртене на куба, избор на дадена
стойност от клетките на куба, слизане на подолно/по-горно ниво от йерархията, агрегация
на
данните
по
различните
нива,
преорганизиране на изгледа на данните от куба
по различните измерения.
Факт таблиците съдържат факти, които се
отнасят до една или повече измерения на
информационните
обекти,
като
най-

използваните факти са числовите с дадена
стойност.
Измеренията съхраняват атрибути и
характеристики за съответния информационен
обект. Измеренията са таблици с милиони
записи, но обикновено са доста по-малки от
факт таблиците. Записите от измеренията не се
изтриват, а вместо това се правят невалидни
(изтекли). Подчинени измеления са измерения,
които се използват и споделят от две или
повече факт таблици.
Метриките представят факт данните,
например продажби, приходи, разходи. Те се
организират по едно или няколко измерения.
Съществуват два вида метрики: вградени –
използват се за съхранение на резултат по
дадена проста променлива и калкулации –
използват се за изчисление на данни за дадена
формула.
Йерархията позволява логично групиране
на членовете на измеренията с цел навигация
на данните и агрегация на метриките.
Йерархията при измерение време описва
връзката на това как месеците се групират в
тримесечие,
тримесечието
в
година.
Йерархията на времето, например, позволява
да се обхожда дървото на йерархията: нагоре
по йерархията от ниво ден към ниво година;
надолу по йерархията от ниво година към ниво
ден; агрегиране на данните за дни към ниво
месец, месеците към ниво тримесечие и
тримесечията към ниво година.
Агрегацията се използва при изчисляване
на факти/метрики. Използват се различни
методи на агрегация: сумиране, средна
аритметична стойност, последен елемент в
стисък от стойности.
5. Средства за анализ на данни в складове от
данни
С цел по-добра обработка и анализ на данните бизнес организациите изграждат складове
от данни, центрове от данни и внедряват инструменти за извличане, преобразуване и зареждане (ETL), чрез които да оперират със складовете от данни. Създаването на отчети или
справки е един от основните начини за
използване
на
склада
от
данни
от
потребителите. Като основни инструменти за
достъп и анализ на данните в склада от данни
се
използват:
BI
(Business
Intelligence)
средствата, OLAP (On-Line Analytical Processing
Tools) средствата и системите за изследване на
данни (Data Mining).
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Като концепция BI се заражда в системите
за съхраняване и анализ на данни от 70-те години, макар името й да е дадено от Gartner
Group в средата на 90-те години. BI
технологията генерира точната информация в
точното време, което е ключът към успеха на
всяка бизнес организация, затова веднъж инсталирана,
има
огромно
влияние
в
организацията. BI спомага за консолидиране и
анализ на данните, за по-добро вземане на
бизнес решения. BI се използва в много направления – маркетинг, задържане на клиенти,
контрол на складови на личности, финансово
моделиране.
BI технологията осигурява графичен анализ на бизнес информация в многомерни изгледи. Организациите събират огромно количество данни от техните бизнес приложения. За да
следят тази информация, потребителите изискват широка гама от софтуерни програми за
обработка и анализ на данни. Използването
обаче на много програми затруднява както извличането на информация в подходящото време,
така и анализирането й. BI включва всички
средства и системи, които играят ключова роля
в стратегическото планиране и позволяват на
организацията да събира, да съхранява, да има
достъп и да анализира корпоративните данни с
цел вземане на решения. От метод за
докладване BI технологията се превръща в
подход за оптимизация на бизнес процесите. BI
системите предоставят препакетирани решения
и се фокусират върху достъпа и доставянето
на бизнес данни към крайния потребител във
вид на справки, информационни табла, ad-hoc
заявки, Microsoft Office интеграция. BI
средствата и системите подпомагат профилирането и поддръжката на клиентите, пазарните
изследвания, сегментирането на пазара, определянето на продуктовата печалба, статистическия анализ, анализа на стоковите запаси и
дистрибуцията и много други.
аналитична
Средствата
за
онлайн
обработка на данните OLAP, които се използват
за анализ на данни в складовете от данни представляват графични програмни средства, предоставящи многомерни изгледи върху данните
и позволяващи анализа на данните чрез прости
прозоречни техники. Видовете (OLAP) са:
Релационни OLAP (ROLAP)
•
Традиционно релационно представяне, използва схема-звезда и
динамично могат да се добавят
допълнителни дименсии;
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Многомерни OLAP (MOLAP)
•
Кубова (Cube) структура, като всяко
добавяне на нова дименсия изисква
изграждане на целия куб на ново.
OLAP операции са:
•
Разрези на куба (Cube slicing)–стига
се до 2-D изглед на данните;
•
Детайлизиране
(Drill-down)–
преминаването
от
обобщения
(summary) към по-детайлни изгледи
на данните.
ROLAP е подходящ за средни до големи
бази данни, докато MOLAP е подходящ за
малки до средни бази. За MOLAP е характерно,
че всички изчисления се правят при самото
изграждане на куба, не е възможно самият куб
да съдържа голям обем данни.
Като цяло OLAP технологиите са с широк
спектър на приложимост в работата на бизнес
организациите. Могат да се използват успешно
при обработка и анализ на финансова, маркетингова, производствена, продуктова информация.
Системите за изследване на данни
обединяват голям брой методи за извличане,
анализ,
управление,
класификация,
прогнозиране, изследване и визуализация на
данни. Те предоставят аналитичен процес по
изследване на данните в търсене на постоянни
шаблони, закономерности и систематични
връзки между променливите и по извличане на
известна от преди полезна информация от
големи
консолидирани
бази
данни.
Изследването на данните се извършва с цел
прогноза за улесняване процеса по вземане на
стратегически и тактически бизнес решения.
Тези
системи
включват
процесите
на
анализиране на данните от различни гледни
точки
и
обобщаването
им
в
полезна
информация, която може да се използва в
бизнес организацията за увеличаване на
приходите, съкращаване на разходите или и
двете едновременно. Системите анализират
данните
от
много
различни
ъгли,
категоризират, идентифицират и обобщават
техните връзки.
Процесът на изследване на данните се
състои от три етапа:
- първоначално изследване;
- построяване на модел или шаблон;
- доставяне (например, приложение на
модела към ново множество от данни за
да се направят прогнози).
-

УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ ЗА БИЗНЕС АНАЛИЗИ

В съвременната икономика изследването
на данните има все по-голямо приложение за
решаване на широк кръг от проблеми
предимно
във
финансовата
сфера
и
предсказване степента на инвестиционния риск,
маркетинга и управлението на отношенията с
клиентите.
Изводи и препоръки
За ръководството на бизнес организацията
да оцени рискът и да вземе правилно решение
въз основа на точен анализ на състоянието на
организацията и в частност на анализа на финансовото състояние е от изключително важно
значение за ефективното функциониране на
организацията. За да се постигне това ниво на
ефективност е необходимо наличните данни,
натрупвани с години да заработят в услуга на
бизнеса. Цялата налична информация трябва да
бъде
подходящо
структурирана,
систематизилана
и
непротиворечива.
С
помощта на OLAP системите, осигуряващи
модели и средства за обработка на данни и
генериране на анализи, справки и отчети, се
подпомага
вземането
на
решения
от
ръковоството на организацията. За в бъдеще
може да се разшири обхвата на склада от

данни като се включат повече области от данни.
Тогава в интеграцията на данни ще могат да
участват всички области от данни на
организацията. Така с времето и планирането
на нови проекти по разширяване на склада от
данни и включване на нови области от данни,
складът от данни може да обхване всички
области от данни на бизнес организацията и да
се осигури пълно управление на данните на
организацията.
1.
2.
3.
4.
5.
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DATA MANAGEMENT AND BUSINESS DATA ANALYSIS
Krassimira Shvertner
Sofia University St. Kliment Ohridski, Bulgaria
Abstract
The control of the data and their whole usage in the business is a challenge that stands in front of every
contemporary information system. The build of Data Warehouse delivers united view on the data used by the
business and is the base for the reports produced by intelligent business tools. The data is the basic source of
power and resources in the organization. The data are used for taking strategic and tactical management decisions
and when the data are controlled appropriately can lead to bigger regain of the funds of the enterprise. The data
management includes systems and processes that check and deliver data needed on all levels of the activity and
management of the organization. The data management is used as solution in many sectors of the economics –
banking, telecommunications, insurance, healthcare, production and trade. The Data Warehouses as a key component of the corporate IT architecture play important role in the business systems for decision systems. In connection with their build are also fulfilled specific processes for extracting of data, loading of data, updating of data,
evaluation the structure of the data, multi dimensional data structures with goal optimization and building of analytical reports over particular data set.
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АСПЕКТИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА РЕСУРСИТЕ
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ И СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ
НА ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ОТ ВТОРО ПОКОЛЕНИЕ
Радослав Милчев
Лесотехнически университет, София
Резюме
В настоящия момент, организациите и стопанските субекти широко използват възможностите за информационно присъствие в глобалната мрежа Интернет. Тенденциите в съвременното общество, свързани с динамичните процеси на протичащата глобализация, налагат все по-засилено присъствие, основано на използването
на най-новите информационни и комуникационни технологии в областта. За съжаление на настоящия етап,
организациите и стопанските субекти използват предимно информационни услуги от първо поколение. Необходим е подход, оценяващ засилващото се влияние на увеличения поток от вътрешногрупов и междуобщностен
обмен на информация, оформил се, като ключов фактор за значителна част от съвременните потребители.
Направените изследвания са свързани с актуалното мултиезиково позициониране на информационните ресурси
на Лесотехническия университет, от гледна точка на потенциално най-значимите услуги от второ поколение в
Интернет.
Ключови думи: Web 2.0, споделено съдържание, Google Maps, wikis
Key words: Web 2.0, shared content, Google Maps, wikis

Увод
Съвременните организации и стопански
субекти широко използват възможностите за
информационно присъствие в глобалната мрежа Интернет. Тенденциите, доминиращи в обществото, са свързани с динамичните процеси
на протичащата глобализация и налагат все позасилено присъствие, основано на използването на най-новите информационни и комуникационни технологии. Същевременно нарастването на броя на потребителите, които имат достъп до глобалната мрежа, разширяването на
кръга от устройства, позволяващи потенциален
достъп (преносими компютри, персонални
цифрови асистенти, мобилни телефони, игрови
конзоли и други), както и разширяването на
броя места за осъществяване на достъп (работно място, домашен достъп, в училище или
университета, летища, гари и т.н.) създават
предпоставки за постоянно разширяване на
съществуващото присъствие.
За съжаление на настоящия етап, организациите и стопанските субекти използват предимно информационни услуги от първо поколение. Това важи и за информационните ресурси на Лесотехническия университет, които
се подчиняват на същите закономерности. Основно, това включва поддръжка на статично
или динамично web-съдържание на собствени,
публични или частни сървъри на трети страни.
От гледна точка на лавинообразното нарастване на съдържанието предназначено за публику380

ване в Интернет, като пример само до 2006
година Google е индексирал над 25 милиарда
страници и над 1.5 милиарда изображения. Това поставя въпросите за правилно позициониране на информационните ресурси на организацията или стопанските субекти, като първостепенна задача от гледна точка на достигане до
широк кръг заинтересовани потребители. Необходим е подход, оценяващ засилващото се
влияние на увеличения поток от вътрешногрупов и междуобщностен обмен на информация,
оформил се, като ключов фактор за значителна
част от съвременните потребители.
Анализът на посочените тенденции, дефинира основните целите пред организациите и
стопанските субекти, планиращи своето информационно присъствие в Интернет в краткосрочен или дългосрочен план, като налага
дефиниране на новите особености в поведението на Интернет-потребителите, възникнали от
развитието на ИКТ след 2004 година и обобщени с термина web- услуги от второ поколение. Настоящата разработка, засяга въпросите
свързани с налагащото се разширяване на
обема и начина на представяне на информационните ресурси, както и задачите пред отделните организации, включващи: използване на
най-подходящите услуги и натрупване на технологично ноу-хау, с цел подобряване на конкурентните позиции от гледна точка на членството на България в Европейския съюз и в световен мащаб. Методите за постигане на тези
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цели, включват, както имплементиране на подобни услуги на ниво интранет, екстранет и
Интернет, така и използването на собствено,
публично или техническо осигуряване на трети
страни.
Интерес представляват възможностите да
се изследва и анализира начина, по който икономиката на глобално и регионално равнище е
засегната от развитието на Web- технологиите
от второ поколение. Акцентът е поставен върху
технологии, като: wikis (енциклопедии от типа
на Уикипедия), блогове, социални мрежи, технологии с отворен код (open-source), отворено
съдържание от различен тип (open-content),
споделяне на файлове (file-sharing) и колегиално сътрудничество (peer-production) и други.
Същевременно тези технологии представляват
интерес за широк кръг от специалисти занимаващи се с развитие на бизнеса и информационните технологии.
Направеният анализ позволява да се формулират определени научни, научно-приложни
и образователни цели, които могат да бъдат
систематизирани в следните основни направления:
- Изследване и анализ на възможностите
за обмен и получаване на информация
посредством web-услугите от второ поколение;
- Идентификация на услугите от гледна
точка на тяхната значимост за развитието на отделните организации и стопански субекти;
- Изследване на възможности за виртуално персонифициране и актуално информационно позициониране на организациите и стопанските субекти в Интернет пространството от гледна точка
на web-услугите от второ поколение;
- Изследване на възможностите за позициониране от гледна точка на идеите за
мултиобщностен и мултикултурен обмен в условия на глобализиращо се
общество.
- Разширяване на обхвата на традиционните методи на обучение на студенти,
докторанти и специализанти от всички
специалности на Лесотехническия университет.
- Създаване на единна общност от потребители свързани с идеите за развитието
на съответната организация или стопански субект.

1. Интернет услуги от второ поколение
Технологиите Web 2.0 са развитие на Интернет технологиите и уеб дизайна, позволяващи създаването на уеб-базирани общества и
услуги, които се поддържат на публични сървъри и представляват междуобщностни и мултикултурни мрежи (напр. мрежа на университети в Европа и света, развиващи обучение в областта на горското стопанство и горската промишленост), статии в информационни енциклопедии от типа на Уикипедия, Google Earth, блогове,
съвместно
етикиране
(collaborative
tagging) и други. Основното предназначение на
тези технологии е улесняване на достъпа до
информация, сътрудничеството и споделянето
(sharing) с другите потребители в мрежата.
Терминът Web 2.0 е използван за първи
път на конференция през 2004г. от Тим
О’Райли, поддръжник на безплатния софтуер и
софтуера с отворен код. Макар терминът да
предполага нов способ за обмен на информация през Интернет, в дадения случай не става
дума за подобряване на техническите спецификации или внедряване на нови такива, а се отчита промяната на начините, по които крайните
потребители могат да се възползват от съществуващото съдържание в Интернет или при координирането на действията за неговото бъдещо създаване и публикуване. По думите на
О’Райли: „Web 2.0 представлява бизнес революция в компютърната индустрия в резултат на
използването на Интернет като платформа, а
също и опит да се разберат правилата за постигане на успех на тази нова платформа.” [3,
4].
Съществено за уеб технологиите от второ
поколение е тяхната архитектура (или структура), при която потребителите могат да добавят
съдържание в Интернет. Посочените технологии създават по нов начин системи и сайтове,
като обединяват материали от независими
участници-автори, намиращи се на различни
места. Генерираните услуги, се възползват от
уникалните възможности на Интернет, което не
предполага инвестиции за разработване на нови
приложения.
По този начин се определя и една от основната цели заложени при разработването на
проекти за позициониране на информационните
ресурси на организациите и стопанските субекти: като се използват тези Web 2.0 технологии,
които потенциално са на разположение на
всички потребители на Интернет, да се предостави информация в Интернет, като в същото
381
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време тази информация да попадне (позиционира) организацията в общността на индивидуални и организирани потребители или организации. В този смисъл технологиите Web 2.0
представляват „олекотени” бизнес модели –
предоставят съдържание и услуги. За да се
илюстрират тези възможности, в качеството на
изследван обект беше използван Лесотехническия университет. В резултат беше направена
информационна система съчетаваща виртуална
карта свързана с кандидат-студентската информация, учебни ресурси, учебно-опитни стопанства, почивни бази и други, представляващи
интерес за хората и институциите интересуващи се от университета, неговата работа и т.н..
Самото позициониране на информационни
ресурси по описания начин позволява на технологиите Web 2.0 да бъдат проводник и на
друга съществена за световното обществото
функция: създаването на социални групи за
споделяне (sharing) на съдържание. Затова
анализаторът по социални мрежи от IBM - Дарио де Джудисибус - предлага друго определение на термина [1], което набляга на възможностите за вътрешногрупов и междуобщностен
обмен на информация и структуриране на информационния ресурс:
„Web 2.0 е ориентирана към знанието
среда, в която действията на субектите създават съдържание, което се публикува, управлява
и използва посредством мрежи, стуктурирани
така, че да предоставят лесно различни услуги.”
От научна гледна точка анализът на бизнес
ползите на Web 2.0 и свързаните технологии,
като енциклопедии от типа на Уикипедия, блогове, социални мрежи, технологии с отворен
код (open-source), отворено съдържание (opencontent) и споделяне на файлове (file-sharing) и
колегиално сътрудничество (peer-production) и
др.
представляват
интерес
за
ученитеикономисти. В тази връзка за в бъдеще е необходимо да се изследва още по-задълбочено
въздействието на технологиите Web 2.0 върху
новата икономика, както и принципите на новия
тип икономиката, която се създава при ползването на тези технологии.
2. Услуги с потенциална значимост в контекста
на изследваните технологии
Успешната реализация на проект свързан с
актулното позициониране на информационните
ресурси на организациите и стопанските субекти в контекста на услугите от второ поколение,
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налага извършването на оценка на тези услуги
от гледна точка на тяхната значимост за развитието на отделните организации и стопански
субекти, за да могат те на практика да се възползват от тях. Извършените анализи и изследвания, обхванаха част от най-масовите услуги,
като конкретните акценти в изследването,
включваха популярност на услугата, възможностите за достъп до съдържание и възможности за интегриране на разнородно съдържание
от различни източници. Въз основа на направените проучвания, бяха набелязани следните Интернет услуги, способни да окажат въздействие
върху коректното мултиезиково позициониране,
поради големия брой потребители, които ги
използват и високата популярност сред общността на потребителите на Интернет:
 Google Earth. Приложението, беше анализирано от гледна точка на значението му,
като настолно приложение за голям кръг от
потребители, както и поради възможностите,
които предоставя по отношение на съчетаване
на разнообразно съдържание, включително географско местоположение, енциклопедични
ресурси, мултимедийно съдържание (в това
число аудио, видео и библиотеки от статични
изображения), както и широк кръг от други допълнителни възможности, позволяващи допълнително разгръщане на ресурси. Интерес представлява и възможността, която се предоставя
на онлайн потребители за достъп до аналогични
ресурси, но в по-тесен кръг през услугите предоставяни от maps.google.com. По отношение
на популярността, се посочва, че в световен
мащаб към 2008 година са направени 400 000
000
изтегляния
на
приложението
(по
http://bbs.keyhole.com/ubb/showflat.php/Cat/0/
Number/ 1251636/Main/1249972).
 Wikipedia.org. Световната енциклопедия,
разработвана на доброволен принцип е пример
за един от успешните мултиезикови проекти в
Интернет (в момента има статии на над 200
езика), съчетаващи предимствата на Интернет
технологиите от второ поколение. Българската
секция на енциклопедията функционира от
2003 година и съдържа над 65000 статии. За
сравнение версията на английски език съдържа
над 2600000 статии. Над 300000 статии имат
енциклопедиите на немски, испански, френски
и руски език. По отношение на значението на
проекта може да се посочи и количеството посещения, което към началото на 2005 година
отчита над 13 милиона посещения дневно (по
http://stats.wikimedia.org/EN/TablesUsage
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PageRequest.htm). Допълнителна информация
относно статистики свързани с разрастването
на
проекта
са
достъпни
на
http://stats.wikimedia.org/EN/, а анализи свързани с трафика към определени ресурси от енциклопедията, могат да се проверят през онлайн
инструмента
достъпен
на
http://stats.grok.se/. Позиционирането на ресурси в wikipedia позволява интегрирането им
с Google Earth и Google Maps, посредством
координатно позициониране. За целта беше
приложена GPS технология за определяне на
координатите на ресурсите и поставянето им
на точните места в географската информационна система.
 Panoramio. В последните години нарасна
броят на сайтовете предоставящи възможности
за съхранение на изображения и оформянето
им в потребителски галерии. Предимството на
изследваната система за онлайн организация на
архиви от изображения (снимки), се явява във
възможността за географско позициониране на
заснетите изображения и интегрирането им с
Google Earth и Google Maps, с цел повишаване
на ефекта за потенциалните потребители посредством придобиването на визуална представа
за обектите, които достъпват през Интернет
услугите от второ поколение. Реализацията на
тази част от проекта също беше свързана с
прилагане на GPS технология за определяне на
координатите на ресурсите и поставянето им
на точните места в географската информационна система. По отношение на обема на публикуваните снимки качени на сайта и свързани
с ресурсите на Google, както посочва
http://www.panoramio.com/blog/new-update-ofpanoramio-photos-in-google-earth/#comments,
към 28.11.2008 година, са качени снимките с
ID 15881277.
 Youtube. Още през 2006 година The Wall
Street Journal отбелязва динамиката в развитието на сайтът свързан с публикуването на видео съдържание, като посочва, че споделянето
на видео съдържание ще позволява да нараства
(по
http://www.gadgetizer.com/2006/08/31/youtube
-statistics-phenomenal/). Последните публикувани
статистики
в
тази
насока
(по
http://ksudigg.wetpaint.com/page/YouTube+Sta
tistics?t=anon) показват още по сериозно нарастване по отношение на значението на предоставяните от сайта услуги на потребителите
на Интернет, а именно около 200000 видео
файла се публикуват всеки ден, като към ме-

сец март 2008 година общото съдържание е
надхвърлило 78 милиона, а основният език е
английски в 48% от съдържанието. Допълнително предимство на публикуваното и споделяно съдържание е възможността за интеграция с
Google Maps.
3. Анализ на информационното присъствие на
Лесотехнически университет в контекста на
услугите от второ поколение
Изследването на особеностите на позиционирането на информационните ресурси на
организациите и стопанските субекти, беше
приложено на практика с изследване на позиционирането на Лесотехнически университет.
Преди стартирането на настоящата изследователска задача, резултатите от изследването
на позиционирането в Google Earth и Google
Maps, по ключови думи свързани с университета, не даваше резултати. Липсваха и информационни ресурси и галерии с изображения с изключение на една единствена снимка, която
имаше непълно описание по отношение на
връзката й с университета.
Изследването на състоянието на ресурсите
в свободната енциклопедия Wikipedia, показа
още повече проблеми, които варираха от неправилно и неточна информация, до липса на
връзки или тотална липса на информация за
университета (особено в английската версия).
Анализът на състоянието на страниците свързани с университета до стартирането на проекта, показа, че Лесотехническият университет
присъства с една тематична страница с обем
от 32 думи, което е крайно недостатъчно, за да
представи спецификата на университета. Съдържанието на енциклопедията, беше анализирано чрез извършването на заявки, чийто ключови думи са свързани с университета. За съжаление при стартирането на настоящото изследване не съществуваха записи в англоезичната версия на енциклопедията, които да цитират или да дават информация относно университета. В допълнение, името на университета
отсъстваше дори от статията даваща списъка
на университетите в България и раздела посветен на образованието в София. Това беше коригирано, след като бяха добавени подходящи
връзки сочещи към създадената версия на английски език, на страницата за Лесотехнически
университет, виж фиг. 1.
В заключение, проблемите свързани с
мултиезиковото позициониране на информационни ресурси на организациите и стопанските
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Фиг. 1. Обновено съдържание на английски език

субекти в системи от тип wiki, могат да бъдат
обобщени, като:

Създаването на мултиезикови ресурси е свързано с работа в различните локализации на енциклопедията. Тъй като най-често статиите се създават на доброволен принцип, не
всички автори разполагат с необходимия потенциал за създаване на мултиезикови ресурси.

Поради наличието на множество автори на публикациите в енциклопедията, възникват терминологични неточности, които могат да създадат погрешно впечатление сред
широкия кръг от потребители на статиите от
енциклопедията и да доведат до последващи
неточности при цитирането на материалите от
енциклопедията. Тези процеси могат да бъдат
резултат, както от недостатъчната информираност на авторите, така и в следствие на факта,
че обекта (в случая Лесотехнически университет) се споменава косвено или контекстът на
публикацията има друга насоченост. Пример за
подобна неточност е използването на “аграрнолесовъден” вместо “агрономо-лесовъден” при
описанието на създадения през 1921г. Агрономо-лесовъден факултет на Софийския университет.

При локализирането на ресурсите е
необходимо създаването на екипи от автори, за
да се осигури запазване на спецификата на
описанието на обекта, при превода на различни
езици, включително и използването на специфична терминология, основните проблеми в
случая са разгледани в [6].

Създаваното съдържание трябва да
отговаря на спецификата на търсенето, т.е.
задаваните ключови думи. Например търсенето
със заявка “лесотехнически университет” връща 14 резултата, докато търсенето със заявка
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“лесотехническия университет” връща 7 резултата, но 5 от тях сочат към нови ресурси в енциклопедията, поради неправилно задаване на
хипервръзки.

Независимо, че обектът е споменат
или цитиран коректно, авторът не е проверил
за наличието на материал свързан с цитирания
обект в енциклопедията. По тази причина е
пропуснал да създаде хипервръзка сочеща към
обекта.

Авторът на публикацията, съзнавайки
значението на обекта е създал хипервръзка към
празна страница, която е свързана с описание
на същността на обекта. Поради разликите във
времето на създаване на отделните публикации,
както и поради пропуски свързани с издирване
на всички упоменавания на обекта в енциклопедията, тези връзки ще сочат към празни
страници, вместо към вече съществуващи такива.

Търсенето по ключови думи свързани
с тясната специфика на обекта не връща резултат. Например в случая с Лесотехнически
университет, търсенето с ключови думи “горско стопанство”, “горско промишленост” води
до материали, в които не се споменавана Лесотехнически университет.
Резултати и изводи
От гледа точка на разрастването на броя
на информациите свързани с Лесотехническия
университет, беше създадена отделна категория в енциклопедията с основна статия сочеща
към университета. В тази категория започна
поместването на статии свързани с университета, както и новосъздадените статии.
След анализирането на статии на университети от англоговорящите държави беше уста-
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новено, че статиите имат сродна структура:
увод част и отделни глави по теми. Уводната
част засяга местоположението на университета
и ключова обобщена информация: брой факултети, специалности и девиз на организацията.
Отделните глави могат да бъдат разнородни:
при някои университети на преден план са постиженията, при други – историческото развитие
и/или информация за настоящото състояние.
Прави впечатление, че описанията са кратки и
конкретни като отделните абзаци обикновено са
с дължина 4-5 реда.
Интересен е и стилът на статиите за университети в Уикипедия. В част от тях има много внимателно обмислена информация като
изложението е майсторски структурирано, а
думите са грижливо подбрани. В друга част водещо при изготвянето е била информативната
страна и целта е просто представяне на данни
за организацията. Поради факта, че Уикипедия
е лесно достъпен и широко използван източник
на информация е добре публикуваните статии
да бъдат наистина добре написани – стилът на
текста да представя институцията по найдобрия начин.
При изготвянето на статията за ЛТУ – София за Уикипедия на български език беше взета
под внимание и формата на подобни статии на
български университети, които често съдържат
информация за кандидат-студентите. По тази
причина подобна информация беше включена в
информацията на български език. Не прави
добро впечатление, че в много случай в Уикипедия информацията за български университети е идентична с информацията в официалния
уеб сайт на дадения университет. Това е разбираемо, но не дава възможност за различна

гледна точка или поне неидентичното описание
на една и съща информация. При изготвянето
на статиите беше направен опит да не се копира директно текст от сайта на ЛТУ – София в
Уикипедия.
Преводът на наименованието на ЛТУ –
София създаде проблеми поради наличието на
тирето и включеното име на населеното място,
в което се намира университетът. Както посочва [6], тирето като пунктуационен знак не се
използва в подобни случаи в английския език;
населеното място от друга страна често е определящо в наименованията на университетите
и се поставя или на първа позиция напр. Ohio
State University, или се въвежда с предлога
„of” напр. University of California, Berkeley. В
този случай Калифорния е определящо за името на университета, а Бъркли е населеното
място, в което се намира конкретният университетски клон. По аналогия на използваната
запетайка в последното наименование беше
възприето наименованието на ЛТУ – София на
английски език да бъде със запетайка, а именно „University of Forestry, Sofia”. Основните
страници разработени за представянето на Лесотехническия университет в българската и
англоезичната версия на енциклопедията са
покани на фиг.2. Допълнително бяха решени и
проблемите с подходящото георефериране на
изготвените статии, необходимо за правилното
им индексиране в системата на Google и достъпването им през ресурсите на Google Earth и
Google Maps. Статиите за Лесотехнически университет са първите статии за университет в
София, които са достъпни през посочените интерфейси.

Фиг. 2. Статии за ЛТУ в wikipedia.org
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За съхраняването на библиотеката от
изображения, даваща представа за университета и неговите ресурси, бяха използвани възможностите за интегриране на обекти качени в
Panoramio. Беше създадена библиотека от 50
изображения, като за целта специално бяха
заснети учебни корпуси, учебните корпуси на
Юндола и Бързия, учебно-опитното поле на
Враждебна, общежитията, спортният лагер в
Несебър, спортните зали и други. Част от тези
изображения бяха геореферирани, за нуждите

Фиг. 3. Част от геореферираните изображения

Натрупаното ноу-хау и създаденото електронно съдържание, свързано с разработвания
проект, позволи да се премине към качествено
ново равнище на групиране на Интернетресурсите от второ поколение в нова информационна система, притежаваща разгледаните
предимства, но съсредоточена на сървърите на
университета, която да допълни съществуващите информационни ресурси. Част от интерфейса на създадената система е показана на фиг.5.
Основните особености на разработената
система включват следните организационни
модули, разработени на български и английски
език: общо информационен; сграден фонд; албум със снимково и мултимедийно съдържание; секция за проекти използващи предложената картова технология.
Модулът за обща информация е предназначен да предостави базовата информация на
потенциалните потребители интересуващи се
от Лесотехническия университет. В това отношение за предоставени създадените ресурси в
световната енциклопедия, даваща обща информация относно целите, мисията и възмож-
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на представянето на университета в Google
Earth и Google Maps и са показани на фиг.3.
Създадено беше и подходящо мултимедийно съдържание, публикувано и геореферирано в YouTube, целящо засилване на информационното присъствие в сайтове, масово използвани за публикуване и преглеждане на
мултимедийно съдържание. Резултати от позиционирането са показани на фиг. 4. Разработени бяха и подходящи заготовки целящи унифицирането на публикуваното съдържание.

Фиг. 4. Част от геореферираното видео съдържние

ностите, които предоставя университета. Услугите са допълнени с описание на транспортните
комуникации, включително с карти на маршрутите на основните превозни средства на масовия градски транспорт, които биха били от полза за потенциалните посетители или кандидатстуденти. Включено е описание на всички видове наземен, подземен и въздушен транспорт
(включително железопътни, автобусни и аерогари, както и метростанции), като са идентифицирани и положенията на съответните транспортни терминали и връзки чрез техните GPS
координати.
За улеснение са показани и някои знакови
точки свързани със София и тяхното местоположение спрямо университета. Посочени са и
университетите, които се намират в близост до
Лесотехническия университет. В този модул е
реализиран и специализиран инструмент, чрез
който потребителите могат да свалят актуални
географски координати, които да заложат в
своите GPS апарати за улесняване на навигацията. Предвижда се и вграждането на инструмент, позволяващ измерването на разстояния

Радослав Милчев

Фиг. 5. Интерфейс на информационната система

директно върху предоставените картови подложки. Както и при останалите ресурси от картов тип, чрез разработените скриптове, на потребителите се предоставя възможност за навигация върху карта, включително преместване,
Модулът описващ сградния фонд, дава
възможности за бързо откриване на местоположението на сградния фонд на Лесотехническия университет в София и страната, свързани
с обучението, практиката, настаняването на
студентите и свободното време. Информацията

увеличаване/ намаляване на изгледа и други.
При избора на подложки, система е ограничена
до предоставяне на сателитна и пътна карта (с
достъпни имена и номера на улици). Възможно
е и съвместяването на двете картови подложки.
съдържа адрес на сградата, както и актуална
снимка. Обхванатият фонд обхваща: Централна
Сграда на ЛТУ; Учебно-лабораторен комплекс;
Барака А; Барака Б; Корпус Д; Корпус Ветеринарна медицина; Учебна база Юндола; Учебна
база Бързия; Учебно стопанство Враждебна;
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АСПЕКТИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА РЕСУРСИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ И …

Общежитие блок 21; Общежитие блок 60;
Спортен комплекс; Плувен комплекс; Учебно
спортен лагер – Несебър.
Модулът предназначен за поддръжка на
албум със снимково и мултимедийно съдържание съдържа актуално, геопозиционирано съдържание свързано с живота на университета и
неговите ресурси. Секцията има възможности
за обновяване и разширява в зависимост от
изискванията на университета.
Последният модул в предложената информационна система дава възможност за хостване на сродни проекти, имащи необходимост
от представяне визуализиране на геопозиционирано съдържание. На този етап секцията съдържа информация относно разработвания
през 2008 г. в ЛТУ проект „Компютърна технология за мониторинг и прогнозиране на икономическия праг на вредност при нападение
върху културни насаждения с използване на
ГИС”.

Проведените изследвания са финансирани от
Научноизследователския сектор при Лесотехническия университет по проект №112/17.04.2008г.
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ASPECTS OF POSITIONING OF INFORMATION RESOURCES OF ORGANIZATIONS
AND ECONOMIC ENTITIES WITH WEB2.0 TECHNOLOGIES
Radoslav Miltchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
At present organizations and economic entities extensively use the possibilities for information availability in
the World Wide Web. The development of the modern society in the context of dynamic globalization processes
requires enhanced presence on the basis of the application of the new information and communication
technologies. Unfortunately at the present moment the organizations and economic entities use Web 1.0 services.
This mainly includes maintenance of static or dynamic web content on privately-owned, publicly-owned or third
parties’ servers. The content to be published on the Internet has dramatically increased: as an example in 2006
Google indexed over 25 thousand million pages with over 1.5 thousand million images. Therefore, the issues of
efficient positioning of the information resources of the organizations and economic entities have arisen in view of
reaching a wider audience of interested users. There is a need for an approach that takes into account the
increased influence of the intergroup and intecommunity information exchange which has become a key factor of a
significant part of the modern users.
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