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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 25-ти обем
(брой 1/2010) 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 XII-та Международна научна
конференция „Управление и устойчиво
развитие”, проведена в периода 1921.03.2010 г. на Юндола. От изпратените
за участие в конференцията 232 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 ИАГ при МЗХ, 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. По-важните акценти
могат накратко да се формулират така:
Необходимо е да се утвърждава и насърчава многофункционалното стопанисване на
горите, като един от най-важните компоненти на природната среда и стабилизиращ
фактор за запазване на биологичното разнообразие и едновременно с това, съществува потенциал да се насърчава все поширокото използване на възобновими енергийни източници, базирани на биомаса от
горите; актуални проблеми на теорията и
практиката на управлението на човешките
ресурси; да се обръща по-голямо внимание
на ролята и значението на социалния фактор за устойчиво управление; да се утвърждава представянето на най-добри практики, приемственост и иновации; необходимо
е да се възстанови практиката за моделиране на устойчивото развитие; да се отдели

You hold serial 25-th volume (number
1/2010) of scientific journal „Management and
sustainable development”, published since 1999
from Faculty of Business Management at the
University of Forestry, Sofia, Bulgaria.
In this volume you can find the integral text
of the part of presented papers before the XII-th
International Scientific Conference „Management
and Sustainable Development”, held in Yundola
in the period 19-21.03.2010. From received for
participation 232 aplications, with paper abstracts and posters in Conference took part 152
scientists, practical experts, post-graduate students from 32 universities from Bulgaria, 7 universties from Europe, 3 scientific institutes of
Bulgarian Academy of Science, 2 coleges, experts from Executive Forest Agency at Ministry
of Agriculture and Food, 4 NGO’s and 5 enterprises. In 1 plenary and 4 parallel thematic sections were presented 86 scientific papers and 17
posters.
The important issues of management and
sustainable development in an EU accession context were discussed. Some main aspects could
been summarized as follows: multifunctional
forest management have to be developed and
encouraged in Bulgarian forests, because of their
high importance for environment improvement
and biodiversity conservation, there are a high
potential to encourage utilization of revenuwble
energy sources, based on the forest biomass;
contemporary practical and theoretical issues in
human resources management; more attention
have to be pointed out to the social aspects for
sustainable management; presentation and implementation of the best practices and innovations; the practice for sustainable development
shaping have to be reestablished; more atention
have to be intended to the students and postgraduated students investigations; the more important issues have to be separated and have to
be discussed into a suitable approach – for example, order of round tables, unformal discussions etc.; the all thematic fields have to be protected and the conference have to be approved
as a forum for ideas exchange.
The Faculty of „Business Management”
leadership and the Editorial Board of Scientific
Journal „Management and Sustainable Develop-
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повече внимание на студентските и докторантските разработки; най-важните въпроси
да се отделят и обсъждат в по-подходяща
форма – например поредица от кръгли
маси, неформални дискусии и т.н.; да се
запази широтата на дискусията по приетите
тематични направления, а конференцията
да се утвърждава като място за обмен на
идеи.
Ръководството на Факултет „Стопанско управление” и редакционната колегия на
списание „Управление и устойчиво развитие” ще изпълни поетото пред участниците
в конференцията задължение да публикува
представените доклади и постери, но в две
тела, в този и в следващите два 26-ти и 27ми обеми (съответно 2/2010 и 3-4/2010
броеве) на списанието. Същевременно даваме възможност на всички Вас не само да
се запознаете с пълния текст на изнесените
и дискутирани доклади и постери, но и да
публикувате своите изследвания, виждания
и идеи, както по дискутираната на конференцията тематика, така и по други проблеми на управлението и устойчивото развитие.
Сърдечни поздрави на всички наши читатели!
Редакционна колегия
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ment” have managed with the obligation to publish all presented before the Conference papers
and posters, but in 3 volumes - 25, 26 and 27
(1/2010; 2/2010 and 3-4/2010) 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://oldweb.ltu.bg/msd/index.
htm).
In the same time we offer of all of you not
only to read published papers. You could send to
our journal results of your investigations, ideas
and papers on the issues of management and
sustainable development.
Kind regards of all our readers!
Editorial board

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2010 (25)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2010 (25)

ДИСКУСИЯТА „УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ” - 11 ГОДИНИ СЛЕД
НАЧАЛОТО1
Иван Палигоров
Лесотехнически университет, София
Резюме
Представено е накратко съдържанието и основните направления на дискусията „Управление и устойчиво
развитие”, очертали се през изминалите 11 години след първата конференция.
Ключови думи: управление и устойчиво развитие; предизвикателства на присъединяването
Key words: management and sustainable development; accession challenges

Основните предпоставки, които събират и
днес учените, за да дискутират по проблемите
на новата управленска парадигма, базирана на
изискванията на устойчивото развитие не са се
променили.
На първо място, необходимостта да бъдат
осмислени натрупаните значителни научни и
познавателни ресурси от проведените до сега
11 конференции. За нас, като преподаватели, е
важно да дискутираме как тези познания да се
въведат по подходящ начин в образователния
процес, а за практиците, как те да се
трансформират в действени управленски
инструменти, базирани на изискванията на
устойчивото развитие.
На второ място, неусетно дискусиите по
тези въпроси се превърнаха в непрекъснат
процес, в необходимост за всеки от
участниците. Наложи се идеята, че устойчивото
развитие обхваща в единство триадата „човекобщество-природа”, с всички аспекти на
неговото проявление. Докато на първата
конференция (м. март 1999 г.) се дискутираха
само проблемите на обучението във висшите
училища в контекста на новата управленска
парадигма, базирана на изискванията на
устойчивото развитие, то още през декември на
същата 1999 г., втората научна конференция
бе посветена на „Управлението на промяната в
контекста на евроинтеграцията”. Във фокуса
бе желанието да се обсъждат най-актуалните
въпроси и да се търсят рационални решения.
Конференцията бе първа в нашата страна,
както по своята проблематика, така и по време
на провеждане - само няколко дни след
официално отправената на 11.12.1999 г.
покана към България да започне преговори за

влизане в Европейския съюз.
Днес, същественото е как ще се справим
като общество с новите предизвикателства. А
за нас 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,
тематиката
на
устойчивото
развитие
като
концепция,
равнопоставеният диалог между участниците,
отвори широко вратите за организиране на
редица
тематични
конференции
и
присъединяване на нови съмишленици.
Третата научна конференция от 2001 г. бе
посветена на „Организираните пазари в
контекста
на
устойчивото
развитие”.
Налагането на изискванията на пазарната
икономика, като предпоставка за устойчиво
развитие подсказа тази тема. 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” (сега „Управление на
природните ресурси”) на УНСС, с които през
м. октомври на същата 2001 г. организирахме
научен
семинар
по
„Проблемите
и
възможностите за интегриране на аграрния и
горския бизнес в Европейското икономическо
пространство”. Бе предложена тематична

1

Пленарен доклад на Декана на ФСУ представен при откриването на XII-та международна научна конференция „Управление
и устойчиво развитие” – Юндола, 19-21.03.2010 г.
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дискусия в две пленарни заседания и три
секции:
− Развитие на селските райони в предприсъединителния период;
− Устойчиво развитие и управление на
земеделието и горите;
− Финансиране
и
кредитиране
на
стопанствата
в
процеса
на
присъединяване.
Четвъртата
тематична
научна
конференция, вече с международно участие
(през 2002 г.), бе посветена на актуалните
„Проблеми на малкия и средния бизнес”. Само
няколко месеца преди това бе публикувана
приетата от Министерския съвет Национална
стратегия за стимулиране развитието на малкия
и средния бизнес в България. Докладите бяха
разпределени тематично в едно пленарно
заседание и шест секции: Бизнес-среда;
Човешки ресурси и регионално развитие;
Ресурсно осигуряване; Фирмен мениджмънт;
Информационно осигуряване; Вносно-износен
режим, Инвестиции и кредитиране. Бе отделено
специално внимание на съчетаването на
интересите при управлението на малкия и
средния бизнес в България, проблемите на
държавното
регулиране,
основните
предпоставки и проблеми на развитието на
малкия
и
средния
бизнес,
на
някои
териториални проблеми, като предпоставка за
развитие на малък и среден бизнес. Най-силен
акцент бе поставен върху проблемите на
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,
съвременните
12

информационни системи за повишаване на
конкурентоспособността 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. От 2003 г.
(т.е. на петата международна конференция
„Управление и устойчиво развитие”) се
възстановиха
поставените
в
началото
тематични направления:
− Развитие на концепцията за устойчиво
развитие;
− Управление на устойчивото развитие критерии и политики;
− Основни области за реализиране
принципите на устойчивото развитие;
− Управление и устойчиво развитие на
човешките ресурси;
− Съвременни
информационни
технологии
в
управлението
и
устойчивото развитие;
− Приложение
на
изискванията
на
устойчивото развитие в образованието
и обучението.
Динамичните промени и отвореността, но
и устойчивото придържане към тази тематика
през изминалите години, в известна степен
позволи да се наложи и утвърди нещо, което ни
„липсваше” в предишните години - един
постоянен диалог, толерантно обсъждане на
най-актуалните въпроси в интересите на
различните слоеве в гражданското общество.
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.
Някои по-важни количествени показатели,
характеризиращи
утвърждаването
на
дискусията през изминалия период съвсем

ДИСКУСИЯТА „УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ” - 11 ГОДИНИ СЛЕД НАЧАЛОТО

накратко са: над 1600 участници в проведените
до сега 11 конференции; представени са и са
публикувани на страниците на списание
„Управление и устойчиво развитие” 1346
научни статии и научни съобщения, в общ обем
от над 7700 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, асистентите и докторантите са
съавтори. През този период също така бяхме
участници и съорганизатори на две юбилейни
международни
научни
конференции
на
Лесотехническия
университет,
в
които
участваха 79 научни работници с 66 научни
доклада, в общ обем от над 320 страници.
Това още веднъж доказва, че наложеният
дух на научната дискусия по проблемите на
управлението и устойчивото развитие от една
страна,
създава
възможност
за
равнопоставеност между поколенията при
израстването в научната кариера, а от друга,
предостави
възможност
на
по-младите
(асистенти, докторанти и студенти) да трупат
опит в представяне и защита на научни идеи и
тези.
Следва да се отбележи и още един важен
факт. На X-та конференция от м. март 2008 г.
бе
приет
Меморандум,
в
който
ние
демонстрирахме отново нашето желание да
бъдем партньор и помощник на държавните
органи
и
на
институциите
при
доразработването на Стратегията за устойчиво
развитие на Република България. Получихме
отговори от НС, МС и МИЕ. МИЕ, чрез
Националния междуведомствен координационен съвет по устойчиво развитие организира и
проведе с активното наше съучастие кръгла
маса, посветена на проблемите на устойчивото
развитие на Република България.
Като първа крачка в утвърждаването на
международното научно поле, следва да се
посочи 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 бе проведена под егидата на
Европейския
център
по
управление
на
човешките ресурси в Университета Кренфийлд,
Великобритания, с личното участие на
директора на центъра проф. Крис Брустър. В
конференцията взеха участие още директорът
на Института по управление на персонала в

Упсала (Швеция) – Улф Йохансон, авторът на
най-широко известната книга по „Интегрирано
управление на човешките ресурси” – проф.
Мартин Хилб от Швейцария, завеждащи
катедри по управление на човешките ресурси
от Университетите в Гент, Прага, Виена,
Тампере,
Падеборн
(Германия),
Атина,
Лимерик (Ирландия), Лисабон, Барселона,
Истанбул, Кипър. От българска страна в
конференцията участваха: преподаватели и
научни работници от 9 университета, както и
специалисти по управление на човешките
ресурси от водещи компании в областта на
управлението и развитието на човешките
ресурси - 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.
Като резултат от тази конференция през 2000та година Факултет „Стопанско управление” на
ЛТУ бе поканен за съучредител и колективен
член на Българската асоциация за управление и
развитие на човешките ресурси, която през
тази година чества своята 10-та годишнина от
основаването си.
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 XII-та конференция са заявили участие
232 участници, от които 30 от чужбина, от 4
континента. Заявено е представянето на 197
доклади и постери.
От съдържателна гледна точка, по време
на конференцията отново бяха дискутирани
редица важни въпроси на управлението и
устойчивото развитие, като: новите моменти в
концепцията
за
устойчиво
развитие;
формулиране и прилагане на политики, както и
на практико-приложни критерии и показатели
за управление на устойчивото развитие в
основните определящи устойчивото развитие на
нашето общество области; съвременните
въпроси на управлението и устойчивото
развитие на човешките ресурси, прилагането на
информационните технологии в управлението и
устойчивото развитие, както и проблемите и
възможностите за приложение на изискванията
на устойчивото развитие в образованието и
обучението. Особен интерес предизвикаха
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дискусиите, свързани с възможностите за
справяне с финансовата криза.
Едновременно с това, на конференцията
отново се запази широтата на дискусията по
приетите
тематични
направления,
а
конференцията се утвърди 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 дава 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
чудесните 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, приоритетно следва да 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!
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!

DISSCUSSION MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 11-TH YEARS
AFTER THE BEGINNING
Ivan Paligorov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The purpose and the contents of main fields of discussion „Management and Sustainable development”,
outlined trough the last 11 years after the beginning are presented.
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УНИВЕРСИТЕТ – СЪЗДАВАНЕ, РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ
Иван Палигоров1
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Резюме
Представена е накратко историята на създаването, развитието и утвърждаването на Факултет „Стопанско
управление” на Лесотехническия университет през последните 15 години.
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През 2010 г. се навършиха петнадесет
години
от
основаването
на
Факултет
„Стопанско управление” на Лесотехническия
университет! Оказа се доста трудно, макар
дистанцията на времето да е сравнително
малка, да се представи кратко и в същото
време прецизно и точно историята на
развитието и утвърждаването на Факултета. В
такива моменти обаче, погледът в историята,
припомнянето на изминатия път, е повод за
размисъл, за отговор на въпроса - защо нещата
днес изглеждат така? Позволява ни по-леко да
намираме възможности за справяне с новите
предизвикателства на времето, в което живеем.
За нас, свързалите съдбата си с този период на
непрекъснато развитие и утвърждаване на
Факултет „Стопанско управление” са ясни три
неща:
1. Основаването на факултета е в отговор
на назряла потребност;
2. Обучението във факултет „Стопанско
управление” в ЛТУ е предизвикателство
от
гледна
точка
на
голямата
конкуренция, но има свой уникален
образ, свързан със спецификата на
нашия университет;
3. Изграденият преподавателски екип е
наясно какво е постигнато и има ясна
визия за развитие на образователната
политика на факултета.
Откриването на факултета е резултат на
извървян път през последните няколко
десетилетия
за
висшето
лесотехническо
образование.
На първо място, поради осъзнатата и
наложена от времето необходимост от

подготовени специалисти с такава квалификация за сферата на горското стопанство и
горската промишленост. Голямата част от
длъжностите
за
специалисти
с
висше
образование в тези сфери изискват повишени
икономически и управленски знания и умения.
На второ място, честите промени в
механизма за управление на националната
икономика
са
налагали
непрекъснато
повишаване нивото на икономическата и
управленската подготовка. Още през 60-те
години на миналия век за да отговори на тази
необходимост ВЛТИ организира периодични
курсове за завършилите специалисти по
линията на следдипломната квалификация и
специализация.
Утвърденото
име
и
възможности на тогавашната катедра „Икономика, организация и планиране” да провежда
научни и научно-приложни изследвания, както и
да провежда обучение е основание през
периода 1976-1986 г. Факултетът „Горско
стопанство и озеленяване” да обучава част от
завършващите редовно обучение инженери по
горско
стопанство
в
специализация
„Икономика, организация и планиране”. В
началото на 80-те години е създадена и т.нар.
„изнесена катедра” между учени от ВЛТИ и
специалисти от Горско-стопанския комбинат в
София, за внедряване на новите научни
достижения в областта на икономическия
механизъм и бригадната организация на труда
в горското стопанство. Ръководител на
катедрата е проф. д-р Христо Сираков.
На трето място, проучването в края на 80те години на квалификацията на работещите в

1

Доклад на Декана на Факултет „Стопанско управление”, посветен на 15 години от създаването на факултета
– 08.10.2010 г.
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горското стопанство, горската промишленост и
природоползването специалисти с висше
образование показа, че болшинството от тях
специализират в областта на икономиката и
управлението, а някои следват и второ висше
образование в тази област. Преобладаващо
мнение
при
проведените
анкети
с
практикуващи специалисти е, че икономическата и управленската подготовка на
завършилите традиционните специалности на
ВЛТИ е недостатъчна. Проучването на учебните
планове по същите специалности в сродни
висши училища в чужбина, извършено от
колектив под ръководството на проф. Пеню
Карадочев (тогава зам. ректор на ВЛТИ)
показва, че делът на икономическите и
управленските дисциплини варира от 9 до 15%
от общото учебно натоварване на студентите
от технологичните специалности, докато в
същите специалности на ВЛТИ този обем не
надхвърля 6%.
Отчитайки потребностите на практиката,
резултатите от това проучване, както и
дългогодишните ни традиции в образованието,
колективите на бившите катедри „Икономика,
организация и управление” и „Хуманитарни
науки” на ВЛТИ във втората половина на 80-те
години на миналия век разработват и предлагат
нов модел за икономическа и управленска
подготовка на студентите от технологичните
специалности.
Основните
съдържателни
моменти от това предложение са възприети
както от ръководството на Комитета по горите
към
Министерския
съвет,
така
и
от
тогавашните Факултетни съвети.
С промените след 1990 г. се създаде
възможност опитът на образованието в тази
област на Европейските страни творчески да се
приложи у нас. Специалистите със „смесен
тип” квалификация - инженерна, икономическа,
управленска и маркетингова, както и с позадълбочена езикова и компютърна подготовка,
са едни от най-търсените в управлението на
държавния,
частния,
кооперативния
и
общинския бизнес на Европейски страни. В
създадената през
1991 г. Школа по
Мениджмънт от доц. д-р Иван Йовков към
Свободния факултет на ВЛТИ преминаха
краткосрочни и дългосрочни курсове и
специализации над 250 студенти, както и над
180 работещи в практиката инженери.
През това време в болшинството от
бившите висши технически или технологични
16

институти бързо бяха създадени инженерноикономически специалности или стопански
факултети за обучение на студенти в областта
на икономиката и управлението.
С подкрепата на проф. д-р Андрей Райчев
– Ректор на ВЛТИ и с решение на Академичния
съвет от 1993 г. се възприе предложението, в
рамките на Факултетите „Горско стопанство и
озеленяване” и „Горска промишленост” да се
открие обучение по специалност „Индустриален мениджмънт”. През 1994 г. бе
получено разрешение от Министерството на
науката, образованието и технологиите и бяха
приети първите 40 студенти. Профилирането
на тези студенти бе в сферата на управление
на горското стопанство. През следващата
учебна 1995/1996 година са приети общо 80
студенти,
профилирани
в
областта
на
управлението на горското стопанство и
управлението на предприятия от горската
промишленост. Предвиждаше се в бъдеще да
се приемат студенти в областта на мениджмънт
на природоползването.
В новия Закон за висше образование от
1995 г. бе поставено изискването образователната политика на висшето училище по една
или група специалности от едно професионално направление да се формира от
основно звено. Това е и основанието за
ръководство, като лично проф. дссн Димитър
Коларов – Ректор на ЛТУ предлага и с решение
на АС от м. Октомври 1995 г. се обособява
факултет
„Стопанско
управление”.
В
структурата на Факултета са включени
катедрите:
„Икономика
и
управление”,
„Организация и планиране”, „Хуманитарни
науки”, „Компютърна техника и информатика”
и „Чуждоезиково обучение”. На общо събрание
на новосъздадения факултет, проведено в края
на м. Октомври 1995 г., е избран и първият
декан на факултета – доц. д-р Иван Йовков. За
инспектор
на факултета е назначена инж.
Галина Илиева. През м. Октомври 1997 г., с
решение на ФС на ФСУ е избран и зам. декан доц. д-р Иван Палигоров.
Първата
цел
на
ръководството
на
факултета бе да се усъвършенства учебната
документация за специалността „Индустриален
мениджмънт” и едновременно с това да се
отразят изискванията, заложени в Закона за
висше образование (1995). В желанието да се
отговори
едновременно
на
многобройни
изисквания - съчетаване на традициите,
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изискванията на Закона и съвременните
постижения на образованието в Европа,
подготовката на учебната документация се
извършваше поетапно. В основата бе заложен
пълният курс за обучение в образователноквалификационната степен „Бакалавър”, с
продължителност от четири години. Следвайки
логиката на Закона за висше образование
учебните дисциплини бяха групирани в модули
от задължителни, избираеми и факултативни
дисциплини. В отделни блокове бяха групирани
избираемите
учебни
дисциплини,
които
подготвят бъдещите инженер-мениджъри по
следните профили – „Горскостопански мениджмънт”, „Горскопромишлен мениджмънт” и
„Мениджмънт на природоползването”.
Специалността „Индустриален мениджмънт” обаче не бе включена в приетия през
1997 г. Държавен регистър на специалностите
в Република България (ПМС № 86 на МС).
Възприета бе специалност с шифър 4.2.1.
„Стопанско
управление”
(бизнес-администрация и управление на фирмената сигурност), с възможности да се придобият степени
на висше образование - образователноквалификационните „Специалист”, „Бакалавър”
и „Магистър”, както и образователната и
научна степен „Доктор”, а завършилите
успешно курса на обучение получават
професионалната квалификация „Стопански
мениджър”.
По предложение на ФС, с решение на
Академичния съвет от 22.04.1998 г. (прот.
№32) специалност „Индустриален мениджмънт”,
се
преобразува
в
„Стопанско
управление”, за да отговори на новия Държавен
регистър на специалностите и на Държавните
изисквания за обучение по „Стопанско
управление”. Бе приета и цялата учебна
документация.
Образователните цели, които си поставя
академичния състав на ФСУ са да подготвят
стопански мениджъри с висше образование, с
образователно-квалификационни степени „Бакалавър” и „Магистър”, както и образователна
и научна степен „Доктор” за нуждите на бизнес
администрацията и управлението на фирмената
сигурност. Обучението бе приведено в
съответствие с изискванията на Закона за
висше
образование
и
на
действащите
подзаконови нормативни актове, което бе
основание през 1999 г. специалността да
получи първоначална акредититация от НАОА.
През периода 1999-2004 г. по идея на

проф. д-р Боряна Делийска, подкрепена от
катедра
„Компютърни
системи
и
информатика”, ФС прие и предложи на
ръководството на ЛТУ да се разкрие нова
специалност „Геоинформатика”, с обучение в
ОКС „Бакалавър” и „Магистър”. За съжаление
в обсъждането на документацията не се получи
необходимата подкрепа и специалността не бе
разкрита.
През периода 2001-2007 г. се извършваха
необходимите промени за усъвършенстване на
обучението, респективно и на учебната
документация, средно на всеки 2 години. През
2004 г. по инициатива на ръководството на
Факултета бе организирана и се проведе среща
с деканите на „Стопански факултети” и
ръководители на катедри и специалности по
„Управление” и „Индустриален мениджмънт”
от 15 висши училища в страната. На срещата
бяха дискутирани въпроси, свързани с
политиката
на
развитие
на
учебната
документация и обучението по управление,
бяха сравнени учебните планове, за да се
изработят единни критерии за съдържание на
обучението и обща политика при акредитиране
на
професионално
направление
3.7.
„Администрация и управление”. Това създаде
необходимата добра основа и през 2008 г.
НАОА даде нова редовна акредитация за срок
от 6 години, вече на професионално
направление 3.7. „Администрация и управление” в ЛТУ, за ОКС „Бакалавър” и „Магистър”, с общ капацитет от 720 студенти.
Нещо повече, добрата материална база,
наличната образователна технология за електронно подпомагане на обучението, позволи
ЛТУ да получи първата редовна акредитация на
висше училище у нас, за дистанционна форма
на обучение на студенти в специалността
„Стопанско управление”, ОКС „Магистър”.
С подкрепата на ръководството на ЛТУ,
след задълбочена работа на преподавателите
от Факултетата, на основата на идеите и
резултатите от проучване на доц. д-р Илко
Пенков през периода 2005-2007 г., по
предложение на ФС от 22.04.2007 г., АС на
ЛТУ на 05.07.2007 г. взе решение за
откриване на нова специалност „Алтернативен
туризъм”. С решение на АС на ЛТУ от м. юли
2008 г. бе утвърдена учебната документация за
акредитиране на професионално направление
3.9. „Туризъм”, по специалността „Алтернативен туризъм” в ЛТУ. С писмо от 18.02.2009
г. на НАОА професионално направление 3.9
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„Туризъм”, по специалността „Алтернативен
туризъм” в ЛТУ бе акредитирано за обучение в
ОКС „Бакалавър” и „Магистър”, с общ
капацитет от 400 студенти. През учебната
2009/2010 г. бяха приети и първите 30
студенти в ОКС „Бакалавър” на специалността
„Алтернативен туризъм”.
От 2008 г. бяха акредитирани от НАОА и
имаме право да обучаваме докторанти по
научните специалности: 05.02.18 „Икономика
и
управление”
(по
отрасли),
05.02.21
„Организация и управление на производството”
(по отрасли и подотрасли) и 05.02.08
„Приложение на изчислителната техника в
икономиката”. Приемът и обучението на
докторантите се осъществяват в съответствие с
Наредбата за държавните изисквания за прием
и обучение на докторанти (ДВ, бр. 90, 2000 г.)
и Правилника за обучение на докторанти в ЛТУ.
Защитилите докторска дисертация получават
образователната и научна степен „Доктор”.
Особени акценти в подготовката на
студентите във Факултета са:
− на
първо
място,
задълбочена
подготовка
за
използване
на
съвременните компютърни технологии.
− на второ място, чуждоезиковото
обучение - включено в структурата на
учебните планове. Студентите изучават
2 чужди езика задължително през
първите
читири
семестъра
на
обучение.
През
следващите
три
семестъра е осигурено факултативното им изучаване.
Основната
цел на обучението във
Факултета се вписва в публикуваните мисия и
цели на Лесотехническия университет – да
развива научните изследвания и да подготвя
висококвалифицирани
специалисти,
като
развива
специалности
и
професионални
направления от Държавния регистър, по които
той е акредитиран и се е специализирал за
повече от 85-годишната си история, за които
има изградена материално-техническа база и
подготвен
квалифициран
преподавателски
състав; да поддържа и създава съвременна
база за обучение и научни изследвания; да
координира и развива интеграцията на научния
потенциал със сродни институции от страната и
чужбина
и
да
провежда
следдипломно
обучение, специализация, квалификация и
преквалификация на завършилите специалисти.
В този смисъл макар и нова за ЛТУ
специалността „Стопанско управление” е
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много тясно обвързана със спецификата на
ЛТУ, с технологичните му специалности по
горско стопанство, горска промишленост,
земеделие и природоползване. Нещо повече,
специалността
„Стопанско
управление”
продължава и успешно допълва утвърденото
технологично обучение с подготовка по
управление, в сферите на дейност, в които
университетът се е специализирал и утвърдил.
Поради това специалността е уникална и
специфична, защото няма друго висше
училище в страната, което да подготвя
специалисти по управление за посочените
сфери на дейност.
Що
се
отнася
до
специалността
„Алтернативен туризъм”. Нейното откриване
представлява продължение и развитие от една
страна на наложените традиции на ЛТУ и е в
отговор на ясна обществена потребност. Още
от 80-те години на миналия век, развитието на
ловното
стопанство
у
нас
налага
необходимостта
студентите
от
факултет
„Горско стопанство и озеленяване”, както и
работещи в практиката инженери по горско
стопанство да специализират в областта на
организацията и управлението на ловния
туризъм.
Организират
се
курсове
за
специализация и квалификация, ръководени от
проф. д-р Никола Ботев и се осигуряват от
катедра „Ловно стопанство”. От друга страна,
проучването на екип от преподаватели във
факултета в началото на това десетилетие
установи, че България притежава уникално
съчетание от природни ресурси, културно и
историческо наследство, които са основа за
развитие на туризма и по-специално за
алтернативните
форми
на
туристическо
предлагане. Тези форми на алтернативно
туристическо предлагане са посочени като
основно направление за развитие, обосновано в
приетата Национална стратегията за развитие
на отрасъл туризъм, с възможности за
разкриване на повече от 400 хил.работни
места, в периода до 2015 г. Като една от
основните слабости за реализиране на
Стратегията е посочена липсата на подготвени
специалисти
в
тази
нова
сфера
на
туристическата дейност. Тук трябва специално
да се отбележи помощта, която ни оказаха
колегите от Националната асоциация по СПА и
Уелнес туризъм и лично от президента
Станимир
Станков,
Асоциацията
на
хотелиерите и ресторантъорите, с президент
Благой Рагин и Българската асоциация за

15 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ” НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – СЪЗДАВАНЕ, РАЗВИТИЕ ...

алтернативен туризъм, с председател на УС
Любомир Панайотов. Проучването показа, че
обучението по туризъм в 19 университета в
България е организирано в рамките на
професионално направление 3.9. „Туризъм”,
което
принадлежи
към
Социалните,
стопанските и правните науки. Установено бе
още,
че
обучението
в
задължителните
дисциплини в голяма степен се припокрива
като изисквания с изискванията за обучение в
професионално направление 3.7. „Администрация и управление”, за обучение в което
нашият университет вече бе акредитиран да
обучава. В този смисъл специалността
„Алтернативен
туризъм”
намери
своето
адекватно място във Факултета и в ЛТУ.
За добрите резултати от обучението, освен
учебната документация, са необходими наймалко още две важни предпоставки, с които
ЛТУ, респективно Факултетът разполага. На
първо място, обучението е осигурено с добра
материална база. Сградите и специализираните
лаборатории за обучение на ЛТУ са с
достатъчна площ, за да се осигури високо
качество на обучението. Университетската
библиотека разполага с необходимите площи и
библиотечен фонд в областта на икономиката,
управлението и туризма от над 15000 тома. По
повече от 70% от дисциплините в учебния план
на специалността „Стопанско управление” са
издадени учебници, а повече от 75% от
курсовете в дистанционно обучение са
разработени и на електронен носител и се
предоставят на студентите, както и в средата за
електронно подпомагане на обучението. В ход
е реализацията на проект за обновяване на
информационната инфраструктура и улесняване на достъпа до информационните ресурси,
на стойност над 3,8 млн. лева. Компютърният
център е един от най-модерните сред висшите
училища в страната, като базата за обучение
текущо се обновява със собствени средства и
финансиране по проекти. Организирана е
Система за информационно обслужване на
студентите и преподавателите, вкл.с терминали
за свободен обществен достъп. Изградена е
локална мрежа, с над 75 работни места за
студенти и над 330 за преподаватели и
служители, постоянна връзка с ИНТЕРНЕТ и
електронна поща.
Материалната база на ЛТУ позволява
усвояване и на трайни практически знания и
умения. Университетските учебно-спортни бази
в Юндола, в с. Бързия и край с. Равда,

опитното поле във Враждебна, специализираната
учебно-произвдствена
база
по
дървообработване и т.н., осигуряват прекрасни
условия за практическо обучение на студентите
по всички учебни дисциплини и специалности.
На тези бази всеки студент може да се научи да
практикува зимни, летни спортове и конна
езда. За обучението си по физическо
възпитание и спорт всички студенти от ЛТУ
използват основно ремонтираната чудесна база
на
Университетски
спортен
комплекс
„Бонсист”, като и басейнът „Октомври”.
Това определя в голяма степен към
специалностите от факултета да има заявен
траен интерес през всичките години от
неговото откриване. Стимул за такъв интерес
са най-вече добрите условия и високото реноме
на ЛТУ. Може би за това допринася и фактът,
че в обучението ние наблягаме на традициите в
обучението, подготовката и реализацията, в
условия
на
непрекъснато
нарастваща
конкуренция.
На следващо място, определящо значение
за развитието на всяко основно звено има
академичният състав на редовен трудов
договор, осигуряващ обучението. Трябва
задължително да се посочи, че над 90% от
занятията в ОКС „Бакалавър” и над 95% от
занятията в ОКС „Магистър”, се осигуряват от
редовни преподаватели, на основен трудов
договор с ЛТУ. За усъвършенстване на
уменията и повишаване на качеството на
преподаване, особено в новата за нашия
университет дистанционна форма на обучение,
за преподавателите от Факултета бяха
организирани и се проведоха целеви семинари
за обучение и обмен да добри практики в
преподаването, както и за използване на новите
образователни технологии.
Погледът в изминалите 15 години
потвърждава
важността
на
процеса
за
възпроизводство
на
собствен
висококвалифициран преподавателски състав. От
общия състав от 40 преподаватели през 1995
г. – годината на създаването на Факултета – 7
са хабилитирани: доц. д-р дтн Георги Пухалев,
доц. д-р Иван Йовков, доц. д-р Никола Стоянов,
доц. д-р Лиляна Теофилова, доц. д-р Емил
Лазаров, доц. д-р Стефан Политов и доц. д-р
Димитринка Петрова. От асистентите и
преподавателите тогава 7 имат докторска
степен.
Следва да се отбележи с благодарност и
признание, че ръководството на факултета,
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нямаше да се справи толкова успешно с
усъвършенстването на учебната документация,
както и с осигуряването на преподаването, ако
не беше помощта на преподавателите от
другите факултети, които преподаваха в
специалността, а някои от тях бяха и в състава
на факултетния научен съвет – проф. д-р
Божидар Динков, проф. д-р Андрей Райчев,
проф. д-р Андрей Кавалов, проф. дтн
Христофор Виделов, проф. д-р Николай
Йосифов, проф. дссн Евгени Димитров, проф.
д-р Константин Аспарухов, проф. дикн Росица
Айкова, проф. дик Никола Великов, проф. д-р
Марин Нейков, проф. дикн Людмил Петков,
както и пенсионираните няколко години преди
това проф. д-р Пеню Карадочев и проф. д-р
Христо
Сираков.
Освен
посочените,
в
отделните модули през периода на последните
15 години в специалността са преподавали или
преподават общо повече от 70 преподаватели
от различните факултети на ЛТУ - проф. дтн
Георги Тасев, проф. д-р Николай Бояджиев,
проф. д-р Панайот Панайотов, проф. д-р Генка
Блъскова, проф. дтн Христо Шехтов, проф. дтн
Ненчо Делийски, проф. Димитър Димитров,
проф. Марин Пенков, доц. д-р Петър Желев,
доц. д-р Людмила Малинова, доц. д-р Цветан
Йорданов, доц. д-р Кирил Любенов, доц. д-р
Димитър Георгиев, доц. д-р Георги Жеков, доц.
д-р Христо Стойчев Михайлов, доц. д-р Юлия
Михайлова, доц. д-р Живко Гочев, доц. д-р
Нено Тричков, доц. д-р Динко Овчаров, доц. д-р
Георги Тренчев, доц. д-р Маргарита Тодорова,
доц. д-р Кирил Попов, доц. д-р Стойко Стойков,
доц. д-р Йорданка Георгиева, доц. д-р Стефан
Стефанов, ст. преп. Бронислава Кръстева, ст.
преп. Първан Първанов, ст. преп. Методи
Йосифов, гл. ас. д-р Албена Бенева, гл.ас. д-р
Николакй Бърдаров, от други университети проф. Марин Пенков, проф. д-р Димитър
Костов, доц. д-р Любомир Мечкаров, ст. н. с. II
ст. д-р Румяна Кралева, проф. д-р д.ик.н.
Росица Чобанова, доц. д-р Янко Коралиев, доц.
д-р Милчо Мирчев, доц. д-р Бенко Бенев, доц.
д-р Юлия Спиридонова, доц. д-р Димитър
Гривеков, доц. Янчо Найденов, доц. д-р
Цветанов, хон. преподаватели – Радосвет
Загорски,
Петрозар
Петров,
Красимир
Криводолски. Редовни преподаватели във
факултетата са били гл.ас. инж. Тодор
Василев, гл. ас. инж. Николай Тодоров, гл.ас.
инж. Цанко Тодоров, ас. Соня Янкова, ас.
Евгения Ачкаканова, ст. ас. Геновева Христова,
ас. Жеко Жеков, ас. Милена Вълкова.
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Едновременно с това ръководството на
факултета направи всичко необходимо да се
създаде възможност да се атестират и
израстват собствените преподаватели. През
1996 г. на Факултетния научен съвет бяха
предоставени права за избор на „професори” и
„доценти” за нуждите на ЛТУ, по научните
направления шифър 05.02.18 „Икономика и
управление
(по
отрасли)”
и
05.02.21
„Организация и управление на производството”. От 2001 до 2007 г. тези права на НС
на ФСУ се запазиха, но само за избор на
„доценти”. С решение на ВАК от 28.05.2008 г.
ФНС на Факултета има права да избира за
собствени нужди „доценти” вече по 5 научни
специалности, съответно с шифри 05.02.03
„Народно
стопанство
/вкл.
Регионална
икономика
и
история
на
народното
стопанство/”; 05.02.08 „Приложение на изчислителната техника в икономиката”; 05.02.18
„Икономика и управление /по отрасли/”;
05.02.20 „Социално управление” и 05.02.21
„Организация и управление на производството
/поотрасли и подотрасли/”. Като използва
своите правомощия, предоставени му от
Закона за висше образование и ВАК, за
нуждите на факултета за последните 15 г. са
хабилитирани или са избрани по наши
конкурси, но от други научни организации 3
професори – Георги Пухалев, Стефан Политов
и Боряна Делийска и 25 доценти – Иван
Палигоров,
Боянка
Желязова,
Пандора
Драгозова,
Елизабета
Вачкова,
Цанко
Българенски,
Николай
Стоенчев,
Иванка
Бонева, Диана Иванова, Татяна Яруллина,
Людмила Янкова, Росица Чобанова, Митъо
Велушев, Надя Делчева, Ангел Петков,
Владимир Пиралков, Никола Григоров, Симеон
Елазаров, Владислав Тодоров, Анна Розева,
Боряна Делийска, Даниела Георгиева, Катинка
Михова, Станислава Ковачева-Велева, Илко
Пенков, Радослав Милчев.
С решение на ФС на ФСУ по дисциплини
от учебния план на специалността „Стопанско
управление” са обявени 12 конкурса за
доценти от други факултети - доц. д-р Петър
Желев, доц. д-р Васил Стипцов, доц. д-р Илко
Добричов, доц. д-р Наско Илиев, доц. д-р
Христо Данчев Михайлов, доц. д-р Соня
Бенчева, доц. д-р Николина Илкова, доц. д-р
Лиляна Вълчева, доц. д-р Лиляна Такева, доц.
д-р Юлия Михайлова, доц. д-р Нено Тричков,
доц. д-р Екатерина Тричкова.
състав
във
Научно-преподавателският
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факултета в момента е от 2 професори, 23
доценти и 16 нехабилитирани преподаватели,
29 от които са доктори и 3 са доктори на
науките. Взето е решение от АС на ЛТУ и
предстои обявяване на 2 конкурса за професор
и 1 за доцент, като имаме подготвени
потенциални кандидати. Преподавателите от
факултета осигуряват преподаването по своите
дисциплини във всички останали специалности
и факултети на ЛТУ. Учебният процес се
осигурява от 5 катедри: „Управление на
ресурсите и природоползването”, „Икономика”,
„Маркетинг
и
управление
на
производството”, „Компютърни системи и
информатика” и „Чужди езици и педагогика”. В
обучението
в
специалност
„Стопанско
управление” участват още 32 професори,
доценти и асистенти, много малка част от
които са гост- и хонорувани преподаватели.
Обучението по специалността „Алтернативен
туризъм” се осигурява от всички катедри, като
водеща е катедра „Икономика”. Освен от
нашите преподаватели, обучението по 3 от
специализиращите дисциплини се осигурява от
6 хонорувани преподаватели, от които 1 доцент
и 5 главни асистенти „доктори”.
Преподавателите от факултета са ценени
експерти и поддържат интензивни вътрешни и
международни контакти, по разработване на
изследователски проекти, съвместна дейност
по международни програми, както и по обмен
на преподаватели. Преподаватели от факултета
имат участие или са ръководили повече от 200
научни и изследователски проекта. Наши
преподаватели са участвали в работни
колективи при разработването на новата
нормативна уредба в земеделието и горите, в
областта на управлението на околната среда и
водите, разработването на нормативната
уредба по мерките за подпомагане по
Програмата за развитие на земеделието и
селските райони (2007-2013), създаването на
консултантските служби, разработването на
правила за оценка и продажба на дървесината,
подобряване на условията за развитие на
малкия и средния
бизнес в горската
промишленост, националната стратегия за
устойчиво развитие и т.н.
За представянето на резултатите от
научните изследвания Факултетното ръководство инициира и провежда ежегодни
конференции по проблемите на управлението и
устойчивото развитие от 1999 г. От същата
1999 г. Факултетът има и свое академичното

научно списание, което е познато на поголямата част от присъстващите – „Управление
и устойчиво развитие”, в което се публикуват
докладите от конференците, както и постъпили
научни публикации и съобщения на автори и
съмишленици на идеята. От 2009 г. научното
списание „Управление и устойчиво развитие”
се реферира в базата от данни за научни
публикации на „CABI – international”.
Някои по-важни количествени показатели,
характеризиращи
утвърждаването
на
международната научна конференция през
изминалия период съвсем накратко са: над
1830 участници от 4 континента, в проведените
до сега 12 международни научни конференции;
представени са и са публикувани на страниците
на
списание
„Управление
и
устойчиво
развитие” над 1550 научни статии и
съобщения, в общ обем от над 8600 страници.
През този период също така бяхме участници и
съорганизатори на две юбилейни международни научни конференции на Лесотехническия университет, в които участваха 79
научни работници с 66 научни доклада, в общ
обем от над 320 страници. Което означава, че
във факултета са създадени условия за
представяне
на
резултати
от
научните
изследвания, за научна дискусия по проблемите
на управлението и устойчивото развитие от
една страна, а от друга, създадена е
възможност
за
равнопоставеност
между
поколенията при израстването в научната
кариера, като се предоставя възможност на
младите да трупат опит в представяне и защита
на научни тези.
Статистиката показва, че в специалността
„Стопанско управление” са завършили общо
403 стопански мениджъри, 46 от които до
2000 г. са магистри, а след това 252 със
степен бакалавър и 105 със степен Магистър.
За последните 15 години са обучавани в
различните форми на обучение 38 докторанти,
защитени са 10 дисертации за ОНС „доктор” и
2 дисертации за „доктор на науките”.
Насрочени са датите за защитата на още 1
дисертация за „доктор на науките” и 1 за ОНС
„доктор”, а са отчислени с право на защита в
степен на готовност още 2 докторанти за ОНС
„доктор”.
В момента в двете специалности се
обучават 221 студенти, от които 187 в ОКС
Бакалавър – редовно обучение, 34 в
магистърска степен, от които 22 в редовна
форма на обучение и 12 в дистанционна. Във
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факултета се обучават 6 докторанти, 4 в
задочна форма, 1 на самостоятелна и 1 в
редовна форма на обучение, обявени са още 6
места по акредитираните научни специалности
във Факултета и предстои да се проведат
конкурсните изпити.
Работата със студентите и докторантите
излиза извън рамките само на учебния процес.
От 1999 г. под ръководството на доц. д-р
Диана Иванова е създаден „Бизнес-клуб” на
студентите от факултета, който като изцяло
студентска
инициатива
работи,
според
желанието и ентусиазма на студентите. Дело
на нашите студенти е и успешната работа в
Центъра по предприемачество, създаден през
2007 г., с помощта на спечелен проект в
Министерство на икономиката и енергетиката,
от колектив с ръководител доц. д-р Владимир
Пиралков. С участието и на студентитедипломанти на факултета вече за втори път се
проведе Националната студентска конференция
„Управление
и
устойчиво
развитие
на
биологичните ресурси”, с участието на ученици
от специализираните професионални гимназии.
Резултатите от проведените анкети сред
завършилите „Стопанско управление” показват,
че средно около 90% от завършилите работят,
от тях 39% в отделите по маркетинг, бизнесадминистрация, в общини, в банки, в
застрахователни компании и други финансови
институции, в МЗХ, в Изпълнителната агенция
по горите и нейните териториални поделения и
звена, в Министерството на околната среда и
водите, в парковата администрация на
националните паркове, в Националната агенция
по приходите, Националния осигурителен
институт,
други
държавни
ведомства,
предприятия в сферата на горското стопанство
и горската промишленост. Средно около 20%
имат семеен или собствен бизнес в сферата на
туризма,
горското
стопанство,
горската
промишленост и в търговията с продукти от
тях. 23-34% продължават образованието си, а
делът на безработните се изменя през годините
между 8 и 15% от извадките, при различните
анкети, като анкетираните заявяват, че това е
моментно състояние и го свързват с
икономическата обстановка в страната. Найвисоко анкетираните оценяват в своето
обучение
компютърната
и
езиковата
подготовка, както и практическото обучение,
което им помага в сегашната им дейност.
На основата на изложеното до тук се
открояват и следните по-значими подходи и
22

действия за перспективно и трайно развитие на
факултета:
1. Необходимо е да се задълбочи и
разшири система за изучаване на
пазара на труда за специалисти с
висша квалификация в областта на
управлението в сферите на горското
стопанство, горската промишленост,
земеделието и природоползването,
както и в областта на алтернативните
форми на туризъм. Да продължим
работата
с
колеги
от
други
университети за разработване на
съвместни
магистърски
програми,
включително и на чужд език.
е
да
се
доразвие
2. Необходимо
системата
за
поддържане
на
перманентен контакт с потребителите
на кадри, както и със завършилите
специалностите на факултета, за
изучаване
и
съобразяване
на
предложенията
им
относно
квалификационните характеристики и
професионалните умения на завършилите. Изследователската дейност на
студентите, докторантите и преподавателите следва да бъде целево
дългосрочно обвързана със стопанските структури на обслужваните
сфери. Това ще бъде и своеобразна
реклама на специал-ността.
3. Необходимо е да се одитира системата
за контрол на качеството на обучение
и
на
академичния
състав,
в
съответствие с препоръките дадени
при акредитацията на професионалните направления и приети от ФС на
ФСУ.
4. Необходимо е да се доразвият
контактите със сродни факултети, да
се осъществява обмен на студенти,
специализанти, докторанти и преподаватели, включително в чужбина.
5. Следва да се доразвие въведената
система за натрупване и трансфер на
кредити и да се приведе в готовност за
налагане на добрите Европейски
практики.
6. Кадровото обезпечаване на факултета
и на преподаването в неговите
специалности е необходимо да се
насочи
на
първо
място
към
дисциплините, в които все още нямаме
или са недостатъчно собствените
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щатни преподаватели. Необходимо е с
разработването на новата система от
правила за израстване на академичния
състав да се продължат традициите и
доразвие системата от стимули, както
и да се предоставят необходимите
условия и
материална
база за
разработването
на
докторски
дисертации и за израстване на
академичния състав.
От изложеното е видно, че за 15 години от
основаването
на
Факултет
„Стопанско
управление” в Лесотехническия университет, е
извървян път на развитие и утвърждаване,
изпълнен с неуморна и значителна по обем и
качество работа. Развитието е означено с доста
успехи, но и със слабости, които ние
съпричастните в израстването и утвърждаването на факултета знаем най-добре. Това е
стимул за непрекъснато усъвър-шенстване и за
справяне с новите предизви-кателства на
бъдещето.
Бих желал от името на ръководството на
Факултета и лично от свое име да поздравя
нашите студенти – сегашни и вече завършили,
да им пожелая да са живи и здрави, и да имат

успехи във всички свои начинания!
Да поздравя всички колеги – преподаватели и служители, и да им благодаря за
любовта, с която работят ден след ден, в името
на по-добрата подготовка на студентите! Да им
пожелая крепко здраве и дълъг живот, както и
много успехи в личен и професионален план!
Нека продължим да се трудим неуморно за
развитие
и
утвърждаване
на
нашата
високоотговорна професия, за развитие и
утвърждаване на Факултета, за развитие и
утвърждаване на традициите на Лесотехническия университет, като високо конкурентноспособна научна и образователна институция в обединена Европа!
Благодаря на ръководството на ЛТУ за
подкрепата
на
нашите
начинания,
за
усъвършенстване на образованието и научните
изследвания в областта на управлението и
устойчивото развитие в сферите на горското
стопанство, горската промишленост, земеделието, природоползването, както и в областта
на алтернативния туризъм!
Благодаря на всички гости, колеги и
приятели, които уважиха нашия юбилей! Бъдете
живи и здрави и до нови срещи!

15 YEARS FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT AT UNIVERSITY OF FORESTRY,
SOFIA, BULGARIA – FOUNDATION, DEVELOPMENT AND CONFIRMATION
Ivan Paligorov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The history of the foundation, development and confirmation of the Faculty „Business management” at
University of Forestry, Sofia, Bulgaria in the last 15 years are presented.
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УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2010 (25)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2010 (25)

ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО РАВНОВЕСИЕ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА НА
ОБЩЕСТВОТО
Иван Йовков, Константин Колев
Лесотехнически университет, София
Резюме
Анализиран е Законът на Парето. Заключава се, че действително съществува закономерност, чрез която
Законът за разпределение на доходите се проявява. Установява се, че съществува социално равновесие в индивидуалното разпределение на доходите при коефициент на еластичност α ≈ 1,5 и неравновесие при отклонение на стойностите му в посока над и под тази величина. Посочените закономерности отразяват обективното
действие на закона за подоходното разпределение в исторически условия от края на 19-ти и началото на 20-ти
век, когато основното противоречие е: обществен характер на производството и частно капиталистически начин на разпределението. В съвременните общества основното противоречие вече е: обществен характер на
производството и смесения публично-частен характер на разпределението на брутния вътрешен продукт за
крайно разпределение от индивидите. Това противоречие се персонифицира в отношение между икономическите и политическите предприемачи. Изведено е уравнение на социалното равновесие при формиране доходите им за крайно и производствено потребление. Определен е оптимален коефициент на жертвана стойност (К0)
от икономическия и политическия предприемач в размер на 0,5. На тази основа е извършена оценка на социалното равновесие в икономическата система на българското общество през периода 1997-2008 г.
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В съвместния процес на общественото
производство икономическите и политическите
предприемачи могат да бъдат както в състояние на социално равновесие така и в ситуация
на обществен конфликт. Управлението на социалния компромис без да се нарушават допустимите граници на производствените възможности на икономиката е едно от необходимите условия за функциониране на съответния
модел за организационно устройство на обществото1. Когато се постави въпроса за компромиса между икономическите и политическите
предприемачи се има предвид двете страни да
поемат върху себе си такива пропуснати ползи,
които да не поставят икономическата система
на обществото извън границите на производствените й възможности. Не трябва да се нарушават и критериите за справедливо разпределение на доходите за крайно потребление между тях. Във всички досегашни изследвания въпросът за справедливото разпределение на доходите винаги се свързва с индивидуалното им
потребление. Първи опит за такава социаликономическа оценка прави В. Парето през
1897 г. Именно той установява обща закономерност на тяхното разпределение в общества-

та с капиталистически начин на производство.
Нещо повече, откритата от него закономерност
се оказва присъща, както за чисто феодалните
общества, така и за тези, които към края на 19ти век се характеризират с преобладаващо феодални или ранно капиталистически производствени отношения – Флоренция в епохата на
възраждането, Базел през средновековието и
т.н. Чрез разкриване на закономерностите в
разпределението на индивидуалните доходи по
стратификационни групи в края на 19-ти век, В.
Парето прави важни по своя характер изводи за
развитието на икономиката и обществото [6].
Като обработва статистически данни от различни общества В. Парето съставя комулативни
редове на разпределение, показващи броя на
лицата с доход попадащи в групи с общи размерни величини. От построените графики авторът разкрива, че в преобладаващите случаи
кривите отразяващи разпределението на дохода
си приличат и могат да се изразят с уравнение
на хипербола от вида:

y=

A
,
( x − a )α

(1)
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където:
a е минималният доход от който започва
кривата на разпределение на доходите;
A и α са параметрите на уравнението.
Кривата на Парето в нейния чист вид е
представена на фиг. 1.
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Фиг. 1. Крива на разпределение на доходите

Ако ординатата y се пренесе в точка P то
а = 0 и уравнението придобива вида:
−α
A
⇒ y = A.x
⇒
α
x
⇒ log y = log A − α log x

y=

(2)

Това е и обикновено използваната за научни анализи разновидност на кривата на Парето.
Оскар Ланге, когото икономическата теория
причислява към авторитетите на иконометрията
заедно с Курно, Джевонс, Маршал и т.н., след
като изследва кривите на разпределение на
доходите в САЩ през 1919 г. и в Англия през
1911-1912 г. определя за САЩ логаритмична
функция от вида:
log y = 9,28462 − 1,69672 log x , а за Англия
съответно log y = 9,618 − 1,5 log x . Получените
числени стойности на параметъра α от О. Ланге се намират в границите, които дефинира и
В. Парето, а именно от 1,2 до 1,9. Тъй като
средната величина по Парето е около 1,5, О.
Ланге изказва съждението, че параметъра
α=1,5 може да се приеме за мярка на обществено приемливо неравенство по разпределението на дохода. За него това е показател на
еластичността с която се осъществява намаляването на броя на лицата при преминаване от
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по-ниска към по-висока доходна група [2]. Потвърждението от двамата автора за величина на
α=1,5, като открита от В. Парето закономерност не предизвиква съмнение за достоверност.
Още повече, че с тази закономерност не се
показва действителната връзка между броя на
лицата имащи не по-малък от „Х“ доход, а някаква средна стойност на математическо очакване. По-важен е социологическия извод на В.
Парето. Той прави опит да формулира социаликономически закон на разпределението, чието
проявление е като естествен природен закон
действуващ във всички времена и при всякакъв
начин на производство. Свеждайки естествените процеси до естествен социал-икономически
закон В. Парето прави извода, че всички социални реформи, насочени към отстраняване на
неравенството предварително са обречени на
неуспех. В. Парето изразява този свой светоглед по следния начин: Тъй като съществуват
тенденции за това, че доходите сред населението се разпределят по определена форма, то
всички изменения в една част на кривата се
отразяват на други нейни части. В крайна сметка обществото след всяко разпределение се
връща към неговата нормална форма по същия
начин, както разтворите от някои соли възстановяват хомогенността на структурата си от
еднородни кристали [6]. В икономическата социология са известни многочислени тълкувания
на Закона на Парето – като се започне от
крайното му отрицание и се стигне до крайното
възхищение. Според О. Ланге с този закон той
се превръща в идеолог на италианския фашизъм [2]. Идеологизирането на проблема е съвсем естествено, като се има предвид, че О.
Ланге в 1953 г. е икономическия авторитет в
комунистическа Полша. Според Г. Дейвис, ако
във формулата на Парето коефициентът на
еластичност (α) е равен на 1,5 това е показател, че обществото се намира в състояние на
социално равновесие. Ако използваме въведените в това изследване категории за устойчиво
развитие – обществото е в състояние на устойчивост, тъй като неговите полярни противоположности са в състояние на единство. На О.
Ланге обаче е тълкувателното значение на коефициента α=1,5. Ако действителните стойности са далеч под 1,5 обществото е заплашено от фашизъм или друга недемократична
форма на натиск върху имуществените класи.
Когато е значително над 1,5 се стига до социална революция. Напомняме тези научни фак-

ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО РАВНОВЕСИЕ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА НА ОБЩЕСТВОТО

ти, защото възниква основателния научен
проблем: действително ли съществува Закон,
според който се осъществяват разпределителните процеси. Закономерността, чрез която
Законът се проявява действително ли се изразява чрез социално равновесие при α≈1,5 и
неравновесие при отклонение на стойностите
му в посока над и под тази величина.
Този въпрос разбира се не се поставя за
първи път в икономическата наука. Внимателният прочит обаче показва, че това което намираме в отделните автори, при търсените от тях
отговори, е стремежът им да защитят определени ценности, които са консолидиращи за
развитие на икономическите системи на изследваните от тях общества. Така Г. Дейвис,
като защитава либералния характер на американското общество през 20-те години на миналия век, намира простия отговор. Законът на
Парето не е нищо друго освен закономерност в
разпределение на индивидуалните доходи произтичаща от икономическата реализация на
индивидуалните човешки способности. Негов е
и извода, че съществува точно определено значение на коефициента α, което отразява нормалното условие за социално равновесие от
икономическите политики за разпределение на
индивидуалните доходи. Тези икономически
политики, обаче се правят от политическите
предприемачи, една от социалните функции, на
които е управлението на публичния сектор, и
икономическите предприемачи, чието поле на
действие е основно частния сектор на социаллибералните и либерал-социалните общества.
Ако коефициентът α≈1,5 е онзи център, около
който Законът на Парето се проявява като закономерност в равнището на получаваните
индивидуални доходи в резултат на естествения
закон за разпределение на способностите, то
това трябва да бъде вярно и за начина за разпределение на крайните доходи между икономическите и политическите предприемачи. Те
също трябва да са резултат от действието на
естествени и обществени закони под влиянието
на които са се развили техните способности да
изпълняват определени социални функции в
обществото. Не е достатъчно да се каже, че
„Законът на Парето“ и неговото използване в
защита на либералната икономическа система
от Г. Дейвис, служи за „целите на апологетиката на капиталистическата система и съществуващите в нея начини за разпределение на доходите“, както твърди О. Ланге [2]. Трябват научни доказателства за това, съществуват ли зако-

номерности, които да отразяват обективното
действие на закона за подоходното разпределение и в сегашните исторически условия. Както
вече подчертахме те придават съвсем друг характер на основното противоречие на съвременните общества. За капиталистическите общества от края на 19-ти и началото на 20-ти
век основното противоречие беше „Обществен
характер на производството и частно капиталистически начин на разпределението“ [3]. На
това противоречие съответстват разпределителни процеси, които действително се стимулират от институции, които защитават естествените способности към предприемачество.
Индивидите в това направление са основна
ценност и съвсем естествено е те да бъдат
изучавани, като крайни потребители, чийто
доходи се дължат на естествено заложени у тях
дарби. Основното противоречие на съвременните общества обаче вече е: обществен характер на производството и смесения публичночастен характер на разпределението на брутния
вътрешен продукт за крайно разпределение от
индивидите. Това противоречие се персонифицира в отношение между икономическите и
политическите предприемачи. Отношенията
между тях са по повод собствеността върху
произвеждания БВП. Тези отношения са исторически продукт на цивилизацията и се разкриват в процеса на размяната. Казано по друг
начин, новосъздадената в процеса на общественото производство стойност се разкрива чрез
разменната стойност, която всеки от двата субекта присвоява от този начин на разделение на
труда между тях. Самото разделение се защитава от института на собствеността и институции точно определящи правата на собственост
върху резултатите от дейността на двата субекта. Когато присвояваните от тези субекти крайни доходи съответстват на действителните им
социални роли в обществото, институциите ще
работят с нарастваща възвръщаемост. В същото време и индивидуалните модели на икономическите и политическите предприемачи, които се развиват в рамките на институционалната
матрица от правила и норми, са с целева функция „по всякакъв начин да спечелят състезанието“ [4]. За да се разпределят доходи като
разменни стойности те трябва да бъдат произведени. Горните субекти, както вече видяхме са
двете персонифицирани страни, които трябва
така да задействат публичния и частния сектор,
че производството на БВП да се намира на границата на производствените възможности на
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икономическата система. Законът за капиталистическия начин производство на БВП, като
израз на стремежа на двата субекта да притежават в свое владение все повече и повече сега
вече може да бъде разгледан и от друга страна
– колко е справедливо да присвоява единия и
колко другия. Това не е трудно да се направи,
ако поставим оптималния размер на коефициента на жертваната стойност (К0=0,5) в аналитичната формула на идеалния модел2, т.е.:

mчс (mпс ) =

БВП
БВП
−И =
−И
1+ Ко
1 + 0,5

(3)

= 0,666.БВП − И
където:
mчс е делът от БВП за крайно потребление, който икономическите предприемачи
присвояват и разпределят между собствениците на производствени фактори, лв.;
mпс е делът от БВП за крайно потребление, който политическите предприемачи
присвояват и разпределят между собствениците на производствени фактори, лв.;
БВП – брутен вътрешен продукт, лв.;
И – дял от БВП за инвестиции (капитализиране), лв.;
Ко – коефициент показващ оптималната
стойност жертвана от икономическите и
политическите предприемачи, за да се
осигури социално равновесие, част от
1,0.
Не е трудно да се оцени, че в това икономическо отношение социалното равновесие от
разпределението на БВП между икономическия
и политическия предприемач се проявява, като
закономерност под формата на отрезово уравнение права.
В разпределителния механизъм, чрез който
икономическите и политическите предприемачи
присвояват в свое разпореждане БВП за крайно
потребление величината на α = 1 + K 0 = 1,5 не е
случайна. Тя е параметъра, който показва допустимата мяра в отклонението на доходите,
която гарантира социалното равновесие между
двата субекта при изпълнение на социалните
им роли. Границите на неговите действителни
стойности, вече също могат да бъдат дефинирани 1 < α < 2 . Когато α → 2 обществата кло-

нят към крайния комунизъм. Обратно, когато α
→ 1 те клонят към крайния либерализъм. Отношението a = 1 = 1 = 0,666 в идеалния модел
α 1,5
става значим параметър за управлението на
процеса на социал-икономическото равновесие
между тях. В социал-либералните общества,
чиито разпределителен механизъм в идеалния
модел е

mчс =

БВП
− И , а числовия израз
1+ Ко

1
= 0,666 означава, че дела на присвоя1+ К0
вания краен продукт от частния сектор и неговото разпределение чрез пазарните механизми
е рационално да има горна граница ⅔ от БВП.
Достигането на реално равнище от ½ до ⅔ е
онази полоса, която определя мярата на позволено поведение на тези, които осъществяват
социал-либералната доктрина. В либералсоциалните общества разпределителен механизъм оценяван чрез m пс = БВП − И е огледален
1+ Ко
образ на горепосочения. Тук границите, които
определят мярата на позволено поведение също трябва да бъде в тези параметри. Различието е, че ⅔ от присвояването и разпределението
на БВП се рационализира от публичния сектор
чрез
присъщите
за
него
плановокоординационни механизми. Очевидно полосата на либерал-социалната доктрина също е
ограничена, но вече чрез ⅔ от БВП, които публичния сектор не бива да надвишава. Ограничаването на параметъра α в границите от 1 до 2
има реален икономически смисъл. Той параметризира онзи компромис, който правят двата
субекта, като жертват определена стойност за
да има социално равновесие. Без него противоречията прерастват в конфликти, чието разрешаване твърде често е с непредвидими последици. Когато жертваната стойност K 0 = 0
a=

параметъра a = α = 1 . Тогава целия БВП за
крайно потребление става собственост на единия или другия субект. Тази собственост може
да се добие или чрез механизмите на тоталитарната държава или чрез неограничена свобода на пазарите. Тези варианти на социално
равновесие са отречени от историческото

2
Вж. Йовков, Ив., Колев, К. Противоречия в моделите за организационно устройство на обществата от либералсоциалистически и либерал-социален тип, сп. „Управление и устойчиво развитие”, 2009, 1-2, стр. 15-25
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развитие на обществата. Когато жертвуваната
стойност K 0 = 1 , коефициентът, чрез който ще
се индикира социалното равновесие, ще придобие стойност α = 1 + K 0 = 2. Тогава параметъра „a“ на отрезовото уравнение получава
стойност a =

1

α

= 0,5. Тази крайност индикира

друга посока за търсене на социално равновесие. Тя ще трябва да бъде съобразявана, както
с обществените условия, създавани през съответния исторически период, така и с равнището
на отклонение на социалното равновесие от
неговия оптимум при параметър a = 0,666 .
Когато неговата величина е на горната теоретична граница, т.е. когато коефициента
1 1
a = = = 0,5 , това е индикатор, че основното
α 2
противоречие „обществен характер на производството и смесено публично-частен характер
на образуване на доходите за крайно потребление“ се персонифицира чрез прекомерната
власт от страна на единия от двата субекта.
Това е признак, че в обществото са назрели
условия за социален конфликт. Техният характер се определя от същността на главното противоречие, което се е породило в границите на
проявление на основното противоречие. Това е
обективна реалност, защото когато в либералсоциалния модел например a = 0,5 , той фиксира претоварена от функции държава. Съвсем
естествено при тази реалност е политическите
предприемачи да получат прекалено голяма
икономическа власт. Закономерно е и очакването главното противоречие да се търси в публичния сектор. Тук то се персонифицира в определени социални действия на политическите
предприемачи, като „управляващи“ и на потребителите на публични блага като „управлявани“. Планово-координационните механизми,
които политическите предприемачи използват
при този модел са с по-значима роля, спрямо
свободния двустранен контракт, който е типичен за пазара. Икономиката на публичния сектор става основен проблем на обществото и то

не защото някой го иска, а защото е естествен
продукт от възприетия модел за управление.
Така например, такъв значим проблем икономиката на публичния сектор стана в началото
на 80-те години на миналия век във Великобритания. Социалния конфликт тук беше туширан
чрез социални действия на политическите предприемачи, които намалиха разходите на правителството от 45% на 40% от произведения
БВП. Икономиките на всички бивши социалистически страни в края на миналия век попаднаха в ситуация на социално неравновесие от
претоварените от функции бюджети на държавите. Именно то породи и социалните конфликти между политическите и икономическите
предприемачи. Конфликтите бяха с такъв социален заряд, че доведоха до срив на икономическите им системи, като в крайна сметка и
двете страни се оказаха губещи.
Проблеми от същия характер имаше Швеция през 1995-1999 г., чийто правителствени
разходи достигнаха 65% от БВП. Към края на
2007 г. икономическите конфликти породени
от социалното неравновесие в разпределението
на крайните доходи, обхвана цялата Европейска общност. Ако се използва терминологичния
апарат на Р. Коуз, напреженията дойдоха от
прекомерния апетит на политическите предприемачи да разпределят все повече и повече БВП,
което не може да не доведе до бюрократизиране на държавния апарат [5].
Когато социалното равновесие се измества към коефициент a = 0,5 напрежения се
пораждат и в обществата от социал-либерален
тип. Тук те обаче са продукт от прекомерното
предоверяване на пазарните сили и обществените институции за тяхната защита. Очевидно
тук социалното неравновесие е продукт на неограничената свобода на икономическите предприемачи на пазара, като цяло, или на отделни
негови сектори. Частичната рецесия, която обхвана САЩ през 2006 г., финансовата криза
през 2007 г. и икономическата криза през
2008 г. са израз на този тип социално неравновесие3.

3

Финансовата криза, която започна в САЩ и засегна „Лемън брадър“, „AIG“ и други финансови институции, а впоследствие
бързо се пренесе и в редица други страни. Тя принуди Федералният резерв на САЩ да се намеси в опита си да избегне
фалита на някои институции. Той изигра ключова роля при закупуването на изправената пред фалит инвестиционна банка
„Блеър Стърнс“ от „Джей Пи Морган“, както и на „Мерил Линч“ от „Банк оф Америка“ и отпусна кредит от 85 млрд. щат.
дол. на застрахователната компания AIG, за да избегне нейния фалит, както и заделянето от САЩ на 700 млрд. щат. дол. за
спасителен план по овладяването на кризата и финансовата система. Друг пример е решението на Белгия, Холандия и Люксембург да инжектират общо 11,2 млрд. евро в банка FORTIS с цел успокоението на клиентите и финансовите пазари. Правителството на Исландия пое контрола върху третата по големина банка в страната Глитнер и пр.
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Поради глобализацията на финансовите
пазари кризата рефлектира в почти всички
страни в света прераствайки в световна.
Параметризирането на социалното равновесие в посочените по-горе граници и индикациите, които дава всяка конкретно достигната
стойност на параметъра (а) дава основание да
се твърди, че социалното равновесие може да
бъде управлявано чрез адекватни икономически
политики.

Постигането на оптимална пропорция
между дяловете от БВП за крайно потребление
от икономическите и политическите предприемачи практически се свежда до оценка на всеки
един дял спрямо предварително зададено гранично състояние. Така например действителната пропорция, която е достигната през изследваните периоди у нас, се е формирала, като
закономерност изразена чрез отрезови уравнения на права от вида показан в табл. 1.

Табл. 1. Уравнения на социалното равновесие при формиране доходите за крайно и производствено потребление
Периоди
1997-2000

2001-2004

2005-2008

Действителни параметри на m = БВП − И

1+ K0

m пс = 0,5072 БВП − 1,3

0,9714

mчс = 0,6183 БВП − 1,3

0,6172

mпс = 0,5192 БВП − 4,0

0,9261

mчс = 0,7168 БВП − 4,0

0,3951

mпс = 0,5539 БВП − 7,5

0,8054

mпс = 0,7249 БВП − 7,5

0,3795

Уравненията изразяват социалното равновесие от производственото и крайното потребление на БВП чрез механизмите за управление
на публичния и частния сектор. Както и трябва
да се очаква, това разпределение ще бъде толкова справедливо, колкото е позволявала ценностната система въз основа на която са били
изграждани тези механизми. Съвсем естествено е, че и индивидуалните модели на икономическите и политическите предприемачи са имали възможността да функционират с такава
нарастваща възвръщаемост, доколкото са позволявали правилата и нормите в тези механизми. Параметрите на коефициента (а) и на жертваната от двата субекта стойност (К0) показват
по недвусмислен начин, че икономическата
система на България се развива в съответствие
с ценности присъщи на социал-либералните
общества. Тези ценности през целия наблюдаван период са защитавани с механизми, които
са осигурявали не само стимулиране пазарния
характер на икономиката, но и разпределителни процеси базиращи се на относителните пазарни цени на стоките и услугите формирани
на съответните пазари.
Казано по друг начин стойностите на параметрите показват прекомерните очаквания,
които са възлагани на пазарните сили през це-
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Жертвана стойност (К0)

лия период. Икономическата среда, която се
формира у нас през периода 1997-2008 г.
благоприятства големите очаквания да се свързват със стимули за икономическите предприемачи. Това е среда, създадена от българската и
европейските икономики, които през този период са в подем. Поради това съвсем нормално
през целия период последователно се създават
стимули за бизнеса, за увеличаване на заетостта, за нови технологии носители, на които са
чуждестранните инвеститори и т.н. Извън погледа на политическите предприемачи остава
обаче, задълбочаващото се социално неравновесие. То е обективна закономерност в резултат на социалните действия на политическите и
икономическите предприемачи мотивирани от
неограничената в редица сектори на икономиката свобода за икономическа дейност. Този
процес се подпомага и от недостатъчния административен капацитет на институционализираните държавни структури да се справят с негативните последици от действието на пазарните
сили. Валутният борд, който действа от 1997 г.
спасява финансовата система на България от
криза. Поради това икономическата система до
известна степен става защитена от вредни
ефекти присъщи на социал-либералните общества, някои от които вече споменахме. Той
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обаче не беше достатъчен, за да се създаде
усещането за справедливост на механизмите за
защита правата на собственост и другите две
естествени човешки права, обявени като част
от ценностната система – право на живот и
право на свобода. Съвсем закономерно в рамките на основното икономическо противоречие,
което е характерно за българското общество
през този период се прояви и главното: индивидуална потребност от публични блага и услуги
и сметно-бюджетния механизъм за тяхното
финансиране. Неговият характер тук не е обект
на детайлно разглеждане. На това място само
го споменаваме за да подчертаем, че полярните противоположности: политически – икономически предприемачи в основното и бюрокрация – граждани в главното противоречие, съвсем закономерно чрез институционалните промени са доведени до състояние на социални
конфликти. В това няма нищо драматично, ако
чрез механизмите за тяхното решаване се дава
шанс на полярните противоположности да ги
разрешат и излязат от тях като печеливши. За
съжаление през целия период гражданите като
полярна противоположност в главното противоречие непрекъснато се оказваха губещата
страна при всеки възникнал социален конфликт. В ситуация на губеща страна се оказаха в
края на периода и икономическите предприемачи, като полярна противоположност на политическите предприемачи в основното противоречие. Напомняме само някои от тях. Социалните конфликти породени от масовата и мениджърската приватизация през периода 19972000 г. Социалното недоволство от институционалните промени, чрез които се осъществи
приватизацията на енергоразпределителните
държавни предприятия, водоснабдителни и канализационни дружества, общински предприятия за благоустройство и комунална дейност и
т.н. през периода 2000-2004 г. Социалните
протести на работещите в здравната система,
МВР, системата на горите и образованието
през периода 2005-2008 г. и т.н.
Възникналите социални конфликти са реален израз на нарушеното социално равновесие
в българското общество. Те свидетелстват за
това, че дори и в случай на ефикасно развиваща се икономическа система през периода
1997-2008 г., тя се оказва несправедлива. Институциите защитаващи през този период социал-либерални ценности дават шанс за нарастваща възвръщаемост на индивидуалните модели на икономическите предприемачи от частния

сектор. Същевременно те не осигуряват нарастваща възвръщаемост на индивидуалните модели от публичния сектор. В крайна сметка се
стига до социално равновесие, което е с конфликтен заряд. Устойчивостта на социалното
равновесие ще бъде налице, когато коефициента на жертваната стойност в идеалния социаллиберален модел на обществото е К 0 = 0,5 .
При тази стойност параметъра за оценка на
еластичността на разпределителния процес
между икономическите и политическите предприемачи е а = 0,666 . 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, действителното е друга. Тя се разкрива
чрез обективната закономерност за увеличаване ролята на държавата и нейната политическа
структура, като присвояващ субект на ресурси
чрез организирания от нея публичен сектор.
Нараства и делът на разпределените ресурси
чрез
централизация
и
командно-административни механизъм. На срещуположния полюс са представителите на комунистическата
доктрина. Колкото и да се абсолютизира чрез
нея ролята на държавата и нейната политическа
структура в тези процеси, всеобща е закономерността за съхраняване значимостта на пазара с неговия ценови механизъм върху разпределителните процеси. Нещата следователно
опират до осигуряване на социалното равновесие. През периода 1997-2008 г. то е неравновесно. Жертваната стойност от страна на публичния сектор е близо до границата на горното
критично състояние. Това е реалния израз на
икономическите политики на политическите
предприемачи, която те са реализирали чрез
използваните икономически механизми. Така
например, през периода 1997-2000 г. жертваната стойност е K 0 = 0,9714 . През следващите
два периода стойностите на K0 са съответно
0,9261 и 0,8054, т.е. твърде далеч от оптималния – 0,5. Тези стойности насочват към
извода, че икономическата система се е развивала по ценностите на крайната либерална док37
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трина, която е отречена от историческия опит
на обществата. Изходът за излизане на българското общество от този тип социално равновесие е в реални икономически политики за пренасочване на финансови ресурси към публичния сектор. Този процес разбира се трябва да
се съпътства и от политики за привеждане на
дейностите в отделните негови сфери до тези
на целево-рационалното публично предприятие,
а именно: в началото на всяка предприемаческа активност – встъпителен баланс; в началото
на всяко стопанско действие – пресмятане; при
контрола и проверка на целесъобразността –
последваща калкулация; при приключване на
оборотния цикъл – краен баланс и установяване на ползата.
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ESTIMATION OF THE SOCIAL EQUILIBRIUM IN THE ECONOMIC SYSTEM OF
SOCIETY
Ivan Yovkov, Konstantin Kolev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Тhe Law of Pareto is analyzed. The conclusion, which is done, is that there are conformities with the Law of
incomes distribution. The thesis, which is confirmed is: there is social equilibrium in individuals income’s
distribution when the coefficient of elasticity α ≈ 1,5. The established conformities represent the objective action
of the Law of income distribution in historical conditions at the end of 19-th century and at the beginning of 20-th
century. It this time the basic contradiction was: common character of production and private-capitalistic way of
income distribution. In modern societies the basic contradiction is: common character of production and mixed
public-private character of GDP distribution between the individuals. This contradiction finds expression in the
relation between the economic and political entrepreneurs. The equation of social equilibrium in modern societies is
set up. The optimal coefficient of sacrificed value (К0) by the economic and political entrepreneurs, which amounts
to 0,5, is established. On this basis the estimation of the social equilibrium of the economic system of the
Bulgarian society during the period 1997-2008 is done.
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БРУТНИЯТ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ КАТО ИЗМЕРИТЕЛ НА УСТОЙЧИВОТО
РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО
Иван Йовков, Константин Колев
Лесотехнически университет, София
Резюме
Разработен е идеален модел, който представя процеса на устойчивото развитие на общественото производство чрез величината на Брутния вътрешен продукт. В обществата от социл-либереален и либерал-социален
тип последният се създава чрез използване потенциала на частния и публичния сектор. Чрез аналитичния и
графичния израз на социал-либералния модел за организационно устройство на обществото е определена оптималната стойност, която трябва да жертват политическия и икономическия предприемач за да се достигне
кривата на максималните производствени възможности в икономиката. Въз основа на разработения теоретичен
модел са обяснени социалните действия на икономическите и политическите предприемачи в България през
периода 1997-2008 г.
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Съществуват всички обективни факти, за
да се твърди, че досегашния модел на преход
на българското общество не се развива по критерия за оптималност на общественото производство. Съгласно този критерий оптималността в отношенията между икономическите и политическите предприемачи е постигната, когато
нито един от тях не би могъл да повиши благоденствието си за сметка на другия1. Социаллибералният модел в сегашния му вид, не защитава равнопоставено интересите на политическите и икономическите предприемачи. По
тази причина той не води до ефективност на
общественото производство организирано чрез
частния и публичния сектор на икономиката.
Неефективна е и размяната между двата сектора. За съжаление към настоящия момент (2009
г.) не разполагаме с достатъчно информация за
по-прецизна оценка, доколко факторите за производство са използвани на границата на производствените възможности. Не разполагаме и с
научна информация за ефективността на размяната, за да се прецени доколко относителните цени са съдействали за по-справедливо разпределение на доходите. На макроравнище,
икономическите и политическите предприемачи
като персонифицирани страни на основното
икономическо противоречие са субектите, кои-

то присвояват този доход. Неговият измерител
е Брутния вътрешен продукт (БВП). Производството и размяната му са обществена ценност,
която се постига със социалните действия на
икономическите и политическите предприемачи. Чрез тях те обективизират социалната си
функция при управлението на икономическите
процеси. Тези социални действия подлежат на
оценка. Както и трябва да се очаква, оценката
може да бъде проверена само в институционалната матрица на действащия модел за организационно устройство на икономическата система. Самата оценка пък е сравнително съпоставяне на действително постигнатите резултати
спрямо граничните стойности в идеалния модел. Аналитичният вид на последния може да се
представи чрез следната формула:

m=

БВП
−И,
1+ Ко

(1)

където:
m е делът от БВП за крайно потребление, който икономическите или политическите предприемачи присвояват и
разпределят между собствениците на
производствени фактори, лв.;
БВП – брутен вътрешен продукт, лв.;

1
Разбирането ни за политическия и икономическия предприемач е представено в: Йовков, Ив., Колев, К. Противоречия в
моделите за организационно устройство на обществата от либерал-социалистически и либерал-социален тип, сп. Управление
и устойчиво развитие, 2009, 1-2, 15-25.

39

Иван Йовков, Константин Колев

И – дял от БВП за инвестиции (капитализиране), лв.;
Ко – коефициент показващ оптималната
стойност жертвана от икономическите и
политическите предприемачи, за да се
осигури социално равновесие, част от
1,0.
В модела за организационно устройство на
икономическата система на съвременните общества делът за крайно потребление (m) зависи
от стойността на инвестициите и коефициента
на оптимална жертвана стойност Ко. Инвестициите при този модел, чиято политическа доктрина е обществената собственост върху средствата за производство са обикновено зададена
от централния управляващ орган величина. В
бившите социалистически държави например,
тази функция се поемаше от плана за социаликономическо развитие на страната чрез Фонд
„Натрупване“. Останалата част, която формира
фонда на потреблението се моделира чрез коефициента на оптималност Ко. При реални
възможни икономически политики формирани
от 0 < K 0 < 1 се определя и характера на социалните действия. При Ко клонящо към 1 действията се предопределят от координиращата
роля на плана и лимитиране на преразпределителните отношения чрез него. При Ко клонящо
към 0 тези действия се осъществяват в рамките
на правила даващи икономическа свобода на
стопанските организации.
Инвестициите, при социален модел, чиято
политическа доктрина е частната собственост
върху средствата за производство са в друга
функционална зависимост спрямо горните два
фактора. Тъй като цената на факторите за
производство и на стоките и услугите за крайно
потребление не е предварително зададена величина, а се формира като пазарна, а решенията за инвестиции се вземат от икономическите
предприемачи размерът им не може да бъде
предварително зададен от централния орган.
Той може единствено да стимулира чрез приети
законодателни норми процеса на капиталистическо натрупване. Това означава, че ако на
входа на икономическата система И = 0, то
частта от БВП, който присвояват икономическите предприемачи от частния сектор трябва да
гарантира както крайното така и производстве2

ното им потребление при съответните икономически политики. Тази част зависи от величината на Ко, която трябва да е предварително
зададена и да отразява социалното равновесие
в обществото. Тази част се осигурява чрез относителните цени на фиска заложени в Закона
за държавния бюджет. С него се осигурява и
частта на правителствените разходи за инвестиции.
След 1990 г. в икономическата система на
българското общество се прави опит да бъде
наложен социал-либералният модел. Той носи
всичките предимства и недостатъци на социаллибералната доктрина2. Същият може да изпълни очакванията на икономическите и политическите предприемачи за социално равновесие, ако позволява:
Първо: оценка на закономерностите от устойчивото развитие на икономическата система
чрез темповете на растеж на БВП като измерител на обществения характер на производството му в частния и публичния сектор;
Второ: управление на социалния компромис между икономическите и политическите
предприемачи, което не позволява общественото производство да се отклонява значително от
границата на максималните му производствени
възможности;
Трето: постигане оптимална пропорция
между дяловете БВП за крайно потребление,
между икономическите и политическите предприемачи.
Горните функции на модела са изпълними,
когато коефициентът на жертвуваната стойност
осигуряваща социално равновесие между икономическите и политическите предприемачи е в
порядъка Ко=0,5. Тази стойност се свързва с
комбинацията от факторите, които публичния и
частния сектор използват за да поддържат икономическата система на границите на производствените възможности. Същевременно, дяловете на двата субекта, които са осигурени
при условие на Ко=0,5, при предварително
заделени ресурси за натрупване, в смисъл на
по-горе изложеното, е показател, че политическата система успява да защити със съответни
институции социалните функции на двата субекта. Това е първото условие за оптималност.

Вж. Йовков, Ив., Колев, К. Противоречия в моделите за организационно устройство на обществата от либералсоциалистически и либерал-социален тип, сп. Управление и устойчиво развитие, 2009, 1-2, 15-25.
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Ако използваме категорийния апарат на
икономиката на публичния сектор, ефективността на производствената функция на икономическата система се дефинира като: такова
използване на потенциалите на частния и публичния сектор, вследствие на което икономиката се намира на границата на максималните си
производствени възможности. Оптималността
при Ко=0,5 при обществено производство с
публично-частен характер има и друго измерение. Ако дяловете за крайно потребление присвоявани от икономическите и политическите
предприемачи съответстват на този коефициент, може да се твърди за достигната относителна справедливост от разпределението между
двата субекта. Тъй като основният механизъм
за това е размяната чрез относителните цени на
стоките и услугите, имаме основание ефективността от размяната да бъде дефинирана като:
разпределение на добавената стойност между
икономическите и политическите предприемачи
въз основа на относителни цени приети от тях
за справедливи. Това е друг израз на твърдението, че институциите и институционализираните

служби и длъжности чрез механизма на относителните цени осигуряват равен достъп до
ценностите създавани от публичния и частния
сектор на икономическата система на обществото. Този достъп до ценностите от публичния
сектор в модерните общества се осигурява
чрез данъчната система. Частният сектор разчита на механизма на пазарните цени. Когато
относителните цени в механизмите на публичния и частния сектор се приемат за справедливи от двата субекта само тогава, ако използваме терминологията на икономиката на публичния сектор, може да се говори за ефективност
на размяната.
Ефективността на производството дефинирана в изложения по-горе смисъл може да бъде
разбрана, ако аналитичната форма на идеалния
модел (вж. формула 1) се представи графично.
Границата на максималните производствени
възможности, които публичния и частния сектор могат да достигнат чрез този модел би
имала следния вид:

БВП създаван чрез публичния сектор
(комунистическа доктрина)

Y

Yn

Cn

Y2

Bn

C2

Y1

C2

Y0

B2

C1
B0

А0

0

Аn

B1
А1

А2

Х1
Х0
Х2
Хn
БВП създаван чрез частния сектор (либерална
доктрина)

Х

Фиг. 1. Крива на максималните производствени възможности

Чрез този модел илюстрираме и процеса
на устойчивото развитие на общественото производство изразено чрез величината на БВП.
Когато то е организирано по капиталистически
начин, тя се формира от производството на

брутна добавена стойност, плюс нето данъците
върху продуктите, митата върху вноса и данък
добавената стойност. В този смисъл производството на БВП има характер на обективно действащ икономически закон присъщ на модерно-
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то с публично-частен характер общество. Графиката изразява същността на либералната и
комунистическите доктрини и техните две съвременни алтернативи. При крайната форма на
либералната доктрина, БВП, като израз на устойчивото развитие е показан на графиката
чрез динамичните му състояния като точки от
вектора OXn. Това е състояние на максималните производствени възможности, при което
факторите за производство са преобладаващо
частна собственост, а разпределителните отношения се осъществяват по относителни цени
формирани на принципа доброволен двустранен контракт.
Крайната форма – комунистическа доктрина, е алтернативата на либералната, а състоянието от историческия процес на развитието й
са изобразени с точките по вектора OYn. Тук
факторите на производството са обществена
собственост, а разпределителните отношения
се осъществяват чрез относителните цени
формирани на принципа заповед – команда.
Социал-либералните
и
либерал-социалните
доктрини съвсем естествено се явяват компромиса между горните две крайности съответно
по векторите OAn и OCn. Те отразяват състоянието на икономическата система, при която
частния сектор на социал-либералната форма
присвоява между ½ и ⅔ от БВП за крайно потребление и натрупване основно чрез ценовия
механизъм на пазарите. Съвсем естествено
либерал-социалната форма на обществото,
като алтернатива на социал-либералната присвоява между ½ и ¾ от БВП, но вече основно
чрез административно-командния механизъм на
данъчната система допълнен от ценовия механизъм на стоките и услугите от публичния сектор.
Стойността на Ко=0,5 е оптимум към който икономическите и политическите предприемачи обективно се насочват за да отговорят на
критерия за оптималност. Разумният компромис между тях в процеса на разпределението е
израз на отстраняване на едно и също икономическо противоречие, пред което те винаги са
изправени: ограниченост на ресурсите, с които
разполагат и непрекъснато нарастваща потребност от производството на стоки и услуги. Интересите на двата субекта като предприемачи,
са двигателят на устойчивото развитие на общественото производство. Интересът на политическия предприемач е мотиватор за непрекъснато нарастващия му „апетит“ да присвоява
и разпределя публични блага чрез публичните
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финанси. Интересът на икономическия предприемач се насочва към производство и разпределение на добавена стойност в условията на
„по-малко държава“. Двата интереса са обективни и всеки компромис между тях води до
пропуснати ползи за единия или другия от тях.
Цената
на
пропуснатите
възможности
(opportunity costs), това е жертваната от всеки
един стойност. От кривата на максималните
производствени възможности (вж. фиг. 1.) се
доказва, че жертваната стойност има оптимум
чрез диференцирането й в теоретичните граници от 0 до 1. В тези теоретични граници съгласно формула (2) компромисът, който правят
двата субекта в полза на социалното равновесие се представя чрез лицето на безкрайния
брой четериъгълници, които се вписват в сектора на максималните производствени възможности.

S = x(1 − x) = x − x 2

(2)

Тази зависимост се изследва за наличие на
екстремуми, вътрешни за интервала х ∈ [0; 1).
То е следното:

S = f ( x) = x − x 2
f ' ( x) = 1 − 2 x = 0, x = 0,5
f '' ( x) = −2 ⇒ f '' < 0
Намереният екстремум е локален максимум. Функцията S=f(x) е параболична и посоченият максимум е единствен. Тъй като
х=у=0,5, стойността на производствения максимум се определя чрез лицето на квадрата
ОX2BnY2.
При
вектори
OXn=ОАn=OBn=
=OCn=OYn=1 лицето на този квадрат е
S=0,5. Това е стойност, която е около 0,64 от
общата площ на сектора OXnYn. Прави се извода, че това не е случайно. Оценява се, че в
ограничения интервал от сектора OXnYn,в който
се конституират либералната и комунистическата доктрина, нито една не може да осигури
максимум на производствените възможности
на икономическата система. Този максимум се
постига, когато жертваната от икономическите
и политическите предприемачи стойност е
X=Y=0,5. При това равенство и коефициента
на жертвана стойност има оптимална величина,
а именно Ко=0,5. Когато кривата на производствените възможности се измества в посока
североизток, нараства размерът на БВП. Когато се измества на югозапад размерът му намалява. В този случай очевидно обществото трябва да заплати икономическата цена на пропусB
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натите ползи от политическите или икономическите предприемачи. Когато пропуснатите
ползи са за сметка на политическите предприемачи се блокират социалните функции на
държавата. Когато те са за сметка на икономическите предприемачи се парализират техните
социални функции. Така например, наложения
социал-либерален модел на българското общество като алтернатива на социалистическата
крайност, без да се държи сметка за пропуснатите ползи, само през периода 1990-2009 г.
имаше социална цена надхвърляща 150 млрд.
лв. пропуснати ползи.
Икономическите програми на политическите предприемачи вече 20 години не отразяват
адекватно единството и борбата между либерал-социалната и социал-либералната алтернативи. Логично е да се очаква, че либералсоциалната доктрина трябва да търси найдобрата алтернатива чрез публичния сектор.
Съвсем естествено е социал-либералната доктрина да я намери чрез частния сектор. Компромисът от двете би следвало да отразява условията за функциониране на икономиката през
отделните периоди. В условията на криза на
националната икономика или отделни нейни
сектори, естествено е да се засилва ролята на
ресурсите присвоявани от правителството. В
условия на подем обществените очаквания
следва да се постигат чрез икономическите
предприемачи от частния сектор. Очевидно тук
е мястото на институциите, които определят
общите правила и норми защитаващи правата
за икономическа реализация на собствеността в
многообразието й от форми. Тяхна е функцията да осигурят второто условие за постигане на
оптималност-ефективност на размяната. Става
дума да се постигне ефективност от разпределението на благата и услугите създавани от
публичния и частния сектор. Преди да се спрем
на тази страна на проблема целесъобразно е да
бъде обяснена логиката в протичането на процеса на устойчивото развитие на икономическата система.
От фиг. 1. е видно, че това не е процес,
който протича хаотично, а в съответствие с
обективно действащи икономически закони
присъщи на конкретния начин на производство.
На буржоазното общество е присъщ закона за
капиталистическия начин на производство на
принадена стойност [2]. На съвременните об3

щества характеризиращи се с публично-частно
партньорство присъщ става закона за производството на брутен вътрешен продукт (БВП).
Тук този закон е обективен, проявява се като
закономерност от темповете на растеж на БВП.
Чрез него, като измерител на мащабите на общественото производство, то придобива характер на интегрираща за обществата ценност,
защитена чрез адекватни за публичния и частния сектор механизми. Процесът на устойчиво
развитие на икономическата система, независимо от моментните й колебания е нейното
закономерно придвижване напред. Граничният
вектор OBn (вж. фиг. 1.) е центъра около, който
се колебаят отклоненията изразяващи действителния процес на устойчивото развитие на икономическата система. Това е закономерност
отразяваща характера на икономическите политики
при
осъществяване
на
социаллибералните и либерал-социалните обществени
доктрини.
Тези политики протичат в полосите определени от векторите ОАn и OCn. Съвсем естествено е, че тези политики, подсигурени с адекватни механизми са институционалната защита
на процеса на устойчиво развитие. Същевременно, в институционалната матрица от правила и норми икономическите и политическите
предприемачи реализират индивидуалните модели за функциониране. Когато техните права
на собственост са защитени от също такива
адекватни механизми, индивидуалните им модели работят с нарастваща възвръщаемост.
Израз на този процес е динамичното придвижване на границата на максималните производствени възможности в посоката очертана от векторите ОАn и OCn. Граничното състояние на
идеалния модел се дефинира от вектора OBn.
Той е израз не само на изравнените във времето икономически политики, но и на пределната
норма за сравнителна оценка на действителните резултати. Графиката на фиг. 1. построена
въз основа на реални данни от развитието на
българската икономика през периода 19972008 г. и представени в табл. 1. нагледно
илюстрира действителните закономерности на
тези процеси. Макроикономическите показатели от развитието на икономическата система
по време на последните три правителства3 показват процес на устойчиво развитие (вж. табл.
1.).

Имат се предвид периодите: 1997-2001 г.; 2001-2005 г.; 2005-2009 г.
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№
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
2.
3.
4.

5.
6

Табл. 1. Макроикономически показатели от развитието на българската икономика –
средногодишно през периода 1997-2008 г.
Периоди
Показатели
Мярка
1997-2000
2001-2004
2005-2008
Брутен вътрешен продукт
млрд. лв.
20,7
33,9
53,8
Темп на прираст при постоянна база
%
63
160
първия период
За крайно потребление
млрд. лв.
19,4
29,9
46,3
За натрупване
млрд. лв.
3,2
7,2
19,5
Дял от БВП
%
14,5
19,4
29,6
Собствени източници
млрд. лв.
1,3
4,0
7,5
Чуждестранни източници
млрд. лв.
1,9
3,2
12,0
Приходи в консолидирания държавен
9,2
13,6
22,3
млрд. лв.
бюджет
Дял от БВП
%
44,7
40,0
41,5
Брой заети лица средно на година (по
*
млн. бр.
3,239
3,290
3,664
национални сметки)
*
Средна месечна работна заплата
лв.
224,5
265,7
409,7
Темп на прираст при постоянна база
%
18
82
първия период
*
Бруто образуване в основен капитал
млрд. лв.
4206
6497
15 560
Темп на прираст при постоянна база
%
50
270
първия период
Пропорция крайно потребление –
%
85,6 : 14,4
80,6 : 19,4
70,4 : 29,6
натрупване

Източник: Статистически годишник 2009 г.
Забележка:* Данните са за 2000 г.

През целия този период има реален растеж
на БВП. Ако неговата средна годишна стойност
през периода 1997-2000 г. приемем за база, то
през периода 2001-2005 г. има осигурен реален растеж от 63%, а през периода 2005-2008
г. от 160%. Факторите определящи този растеж са натрупването на капитал и въвличането
в производството на нова работна сила. По
този начин се проявява и вторият икономически
закон, а именно Законът за капиталистическото
натрупване. Закономерността, чрез която този
закон се идентифицира е процеса на непрекъснато нарастване на функциониращите като
капитал в процеса на производството работна
сила и средства за производство. Нарастването
на функциониращата като капитал работна
сила в съответствие със закона за капиталистическото натрупване е неделимо от общия процес на капиталистическото натрупване. То се
изразява в това, че една част от превърнатата в
капитал-източник брутна добавена стойност
трябва задължително да се превърне и се превръща в допълнителен капитал „функция“ за
заплащане цената на допълнително привлечената работна сила. През периода 2001-2004 г.
допълнително привлечената работна сила е
около 163 500 лица или около 51 000 лица
средно годишно. През периода 2005-2008 г.
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допълнително привлечената работна сила е
374 000 лица или 93 500 средно годишно.
Търсенето на работна сила и средства за заплащане на труда нарастват в съответствие с
темповете на нарастване на функциониращия
капитал. Това е така защото:
− Всяка година от изследвания период
(1997-2008 г.) част от БВП е заделян
за капитализиране (увеличаване на активите);
− Всяка година от този период расте пазарното търсене на стоки и услуги за
вътрешния пазар и износ, с което се
стимулира натрупване с нарастващи
мащаби. Същевременно с това се изменя пропорцията натрупване-крайно
потребление;
− Всяка година от изследвания период
привличането на значителни чуждестранни инвестиции увеличава потребностите на натрупването от нова работна сила;
− През целия изследван период, реалният
растеж на инвестициите за натрупване
в активи се стимулира от една страна
чрез растежа на БВП за крайно потребление и от друга чрез отрицателен
външно търговски баланс.

БРУТНИЯТ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ КАТО ИЗМЕРИТЕЛ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Описаните по-горе закономерности имат
свои числови характеристики. Допълнително
образуваният основен капитал средно годишно
през периода 2001-2004 г. показва растеж на
натрупването в дълготрайни активи в порядъка
на 6,5 млрд. лв. Това е стойност около 1,5
пъти по-голяма от натрупването през 2000 г.
През периода 2005-2008 г. тази стойност е
15,6 млрд. лв. или около 3,7 пъти повече
спрямо натрупването в дълготрайни активи
през 2000 г. Темпът на капиталообразуване
през периода 2005-2008 г. изпреварва темпа
на растеж на БВП и е приблизително равен на
него през периода 2001-2004 г. (вж. табл. 2.).
Пропорцията крайно потребление – натрупване
в БВП от 85,6% : 14,4% през 2000 г. се изменя значително за да достигне 70,4% : 29,6%
през периода 2005-2008 г. (вж. табл. 1.). Размерът на чуждестранните инвестиции от 1,9
млрд. лв. средно годишно през първия период
нараства на 3,2 млрд. лв. през втория и на
около 12 млрд. лв. през третия период. През
Показатели
БВП за крайно потребление, млрд.
лв.
Прираст на БВП за крайно потребление при верижна база, млрд.лв.

периода 2005-2008 г. чуждестранните инвестиции са около 61,5% от общия обем на натрупването.
Числовите характеристики на акселератора, чрез които се характеризира връзката между стойността на инвестициите предназначена
за изменение на крайното потребление (потребителските разходи) са показани в табл. 2. Коефициентът на акселерация (ß), чрез който се
изразява тази връзка е определен чрез формула
(3):

β=

И ( п −1)
БВП ( КП )

,

където:
И(n-1) са инвестициите от предходната
година, лв.;
БВП(кп) – абсолютен прираст на БВП за
крайно потребление в текущата спрямо
предходната година, лв.

Табл. 2. Параметри на акселератора
2000 2001 2002 2003 2004

Бруто образуване в основен капитал, млрд. лв.
Коефициент на акселерация (ß)

(3)

2005

2006

2007

2008

23,3

25,8

28,9

30,9

34,0

37,7

42,9

48,2

56,3

-

2,5

3,1

2,0

3,1

3,7

5,2

5,2

8,1

4,2

5,4

5,9

6,7

8,0

10,3

12,8

16,8

22,2

1,44

1,68

1,74

2,95

2,16

2,16

1,92

2,46

2,07

Източник: Статистически годишник 2009 г.

По своята същност това отношение е израз
на посочените по-горе закономерности от проявлението на Закона за капиталистическото
натрупване. Това е известният в икономическата теория принцип на акселерацията, а именно:
динамиката на потребителските разходи въздейства върху обема на инвестициите. Поточно е да се каже, че динамичният ръст на
потребителските разходи стимулира инвестиционната активност и обратно. Коефициентът
на акселерация (ß) е числов израз на връзката
между прираста на брутния вътрешен продукт
за крайно потребление (БВПкп) и сумата на натрупаните в резултат на инвестиционния процес
бруто основни капитали (И(n-1)) през предходния

период. През целия изследван период след
2000 г. коефициентът на акселерация заема
стойности между 1,44 и 2,95. Икономическата
същност на тези числови стойности, като критерии за оценка на механизмите за достигане
целите от превръщането на принципа на акселерация в обществена ценност може да се
представи така: стимулирането чрез икономическите механизми на крайното потребление с
единица стойност е мотивирало инвестиционната активност в порядъка от 1,44 до 2,95 единици стойност. Тенденцията на развитие на коефициента на акселерация за изследвания период се описва с полином от втора степен (фиг.
2.).
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Коефициент на акселерация

3,5
3
2,5
2
1,5

y = -0,0347x2 + 0,4211x + 1,0586
R 2 = 0,4305

1
0,5
0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Фиг. 2. Закономерности в изменението на коефициента на акселерация през периода 2000-2008 г.

Гореизложеното позволява да се оценят
социалните действия на икономическите и политическите предприемачи. Това е онази тяхна
активност, която се е мотивирала от поставените цели и съзнанието за средствата за тяхното постигане. Оценката им през призмата на
закона за производството на БВП и закона за
капиталистическото натрупване дава основание
за няколко съществени констатации. През целия изследван период привличането в бизнеса
на нова работна сила в порядъка на около 53
хил. души средно годишно се дължи на бруто
образувания допълнителен основен капитал от
около 3,9 млрд. лв. средногодишно. Растежът
на БВП през този период от 2,6 пъти се дължи
на двата фактора – капитал и работна сила.
Проверката чрез производствената функция на
Коб-Дъглас показва, че ръста на БВП е осигуряван чрез прякото участие на капитала с около 71% и от допълнително привлечената работна сила с около 29%4. Рязкото увеличаване
на капитала чрез тази пропорция в края на периода прави недостатъчна по своето количество и качество работната сила, която да го обслужва. Цената й поради повишеното търсене
нараства през периода с около 2,4 пъти. Поради относително високата цена на работната
сила в края на този период и породилата се
към средата на 2008 г. финансова, а след това
и икономическа криза, стремежът към натрупване в България започва да отслабва. Заедно с
това започва процес на премахване на диспро4

Функцията на Коб-Дъглас има вида: БВП

работна сила.
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порцията между капитал и работна сила, до
ниво, което да съответства на потребностите на
бизнеса. Затова съвсем естествено започва
процес, който се характеризира със следното:
все по-малка част от дохода отива за капитализиране; значителен дял от кредитите не се обслужват чрез доход, а чрез ипотеки; натрупването чрез собствени и чужди инвестиции отслаби
възходящото движение на цената на работната
сила и започва да се трансформира в низходящо.
В този процес няма нищо случайно. Той е
обективен и е израз на Закона за капиталистическото производство на БВП, като присъщ за
съвременните общества закон. Устойчиво развиващото се във времето, по този закон обществено производство се осъществява в съответствие с целта на капиталистическия начин на
производство да се натрупва. Поради това процеса може да бъде представен и така: законът
за капиталистическия начин на производство на
БВП лежи в основата на действащия със силата
на закон процес на натрупване. Това е така,
защото натрупването е защитена от институциите на съвременните общества ценност. То
изразява процеса на капитализиране на част от
доходите под формата на дълготрайни и краткотрайни активи. Съотношението между бруто
образувания основен капитал и допълнителния
труд за неговото производствено потребление в
процеса на натрупването е пропорция между
винаги зависещи една от друга величини.

= 3,7114.C 0, 7103 L0, 2897 , където C и L са взаимнозависимите променливи капитал и

БРУТНИЯТ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ КАТО ИЗМЕРИТЕЛ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Когато бруто образувания капитал нараства
достатъчно бързо, той става производителен за
нов БВП. Когато той задействува и допълнителна работна сила, нейната цена започва да се
покачва. Така делът на доходите от труд в
Брутната добавена стойност нарастват за сметка на доходите от собственост. Щом намаляването на доходите от собственост падне до равнището, което отдалечава във времето откупуването на инвестициите се променят и социалните действия на икономическите и политическите предприемачи. Започва трансформация от
социални действия, които са мотивирани от

икономика намираща се в подем, към икономика, която се намира в условия на намаляване темповете на растеж.
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GROSS DOMESTIC PRODUCT AS MEASUREMENT OF THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE SOCIAL PRODUCTION
Ivan Yovkov, Konstantin Kolev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The process of sustainable development of the social production is presented through Gross Domestic
Product. In social-liberal and liberal-social societies GDP is created through the potential of both sectors – public
and private. An analytical and a graphical form of the ideal social-liberal model are developed. Through them is
determined the optimal value, which the economic and political entrepreneur should sacrifice in order to reach the
curve of the maximal production possibilities in economy. On the basis of this theoretical model the social actions
of the economic and political entrepreneur in Bulgaria are explained during the period 1997-2008.
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Резюме
Докладът е посветен на ключовите идеи и предизвикателствата в мениджмънта на организациите на 21
век и тяхното практическо приложение в предприятията от дървообработващата и мебелна промишленост
/ДМП/. Съдържанието включва следните въпроси: новият свят на организациите; новите организационни форми
и структури; предизвикателствата на технологиите; създаването и прилагането на стратегиите; новите начини
за управление на хората; революцията в качеството; повторното изобретяване на маркетинга, глобалния мениджмънт.
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Увод
Бизнесът на 21 век е съвършено различен
и изисква нови решения и различно организационно поведение. Негови главни характеристики са: неподправено глобален; развиващ се в
засилена конкурентна среда, със стремеж да
бъде различен и уникален. Пазарите изискват
оперативни решения по въпросите за задоволяване на изключително високите изисквания на
потребителите за продуктовото разнообразие и
начини на предлагане на продуктите. В този
смисъл организацията зависи не толкова от
управленската йерархия, колкото от потребностите и благосъстоянието на потребителите
[1].
Новата глобална конкуренция се базира на
различни ценности, които се смесват и надхвърлят националните граници. Стратегиите за
управление на културата са ориентирани към
постигане на дългосрочни цели в посока промяна или запазване на съществуващата организационна култура. Глобализацията тласка организациите към взаимодействие и взаимно проникване на културите.
Повишаването на ефективността на управлението в условията на глобална среда е важна
част от Лисабонската стратегия, насочена към
изграждане на високо конкурентна динамична
икономика на Европейския съюз, базирана на
знанието.Това налага насърчаване на иновациите, стимулиране на конкуренцията и предприемачеството, осигуряване на по-висока заетост, повишаване на образованието и квалификацията на човешките ресурси и др.
Промените в бизнес средата в началото на
ХХI век са от изключително значение за фир48

меното управление. По-съществените от тях,
които представляват предизвикателство за съвременната организация и задължително влияят
върху нея, определяйки характера и поведението й са [2]:
− промяна в характера и значението на
познанието, създаване на нови мрежи
от знания;
− увеличаване на изискванията за образование, квалификация и специализирани умения;
− утвърждаване ролята на производителността на труда като основен фактор
за световно господство и конкурентоспособност;
− очертаване на силна конкуренция в областта на технологичната еволюция и
главно на информационните технологии;
− развитие на начините на използване на
разнообразни, възстановими източници
на енергия, на нетрадиционни технологии, които правят ненужни голяма част
от съществуващите индустриални технологии.
Проблемите на съвременните организации
в края на 20 век произтичат от недостатъчно
ефективно прилагане на основните управленски принципи и функции.
В синтезиран вид това означава: недостатъчно разбиране на общата стратегия за развитие на организацията; ниско равнище на контрол на стратегически важните показатели; занижена оценка на необходимите ресурси и
неправилното им използване; несъответствие
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на организационната структура и управленския
инструментариум на новата стратегия [1].
Това, което организациите през 21 век със
сигурност ще променят е свързано с отчитане
въздействието на непрекъснато променящата
се външна среда, обвързване на стратегическите цели и резултати, завишаване оценката на
необходимите ресурси и техни заместители,
умело управляване на организационните промени и търсене на адекватни организационни
структури, съответни на променените стратегии и фирмено поведение.
1. Характеристики на икономическата криза
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 икономистите 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.
Според министъра на финансите, Пламен
Орешарски (изказване при откриване на конференция на тема „Йероглифът на кризата се
чете и като възможност”, София, 28.01.2009
г.), възможностите се изразяват в следното:
− преструктуриране на неефективните
сектори и производства;
− създаване на предпоставки за повишаване финансовата култура на всички
стопански субекти;
− изграждане на рационално отношение
при предлагането на нови решения, резултат от колективни усилия и от действията на цялото гражданско общество;
− следване на обща национална цел, поголяма корпоративност на партньорите;
− постигане на по-бърз и устойчив икономически растеж и по-висока конкурентоспсобност.
Макроиконовически показатели на кризата
потвърждават казаното, че съществуват и
проблеми, и възможности пред страната и стопанските субекти:
− БВП показва устойчив растеж през
2008 г. (за цялата година - 6,5%);
− Нормата на натрупване, за периода
2006-2008 г. сочи високо натрупване,
35%, но скромни темпове на растеж;

−

Висока, трудно контролируема е кредитната активност, особено за 2008 г.;
− Сравнението на нормата на натрупване
и нормата на спестяване, констатира
високо натрупване, ниско спестяване;
− При спестяванията – външните спестявания надделяват над вътрешните;
− Очакванията на специалистите са за 45% инфлация за 2009 г., но за следващите години е възможен ръст до
10%;
− Изпреварващ растеж на цените на производител спрямо потребителските цени за 2008 г.;
− Безработицата показва ясно очертан
тренд на намаляване;
− Реалният доход на 1 лице от домакинство (дисконтиран с индекса на потребителските цени) пада; реалните доходи имат скромен прираст, изостават от
темпа на икономическия растеж.
Предкризисните индикатори са „червената
лампичка”, която показва необходимост от
промяна в поведението и стратегиите на различни управленски равнища.
− Индексите на продажбите в промишлеността спадат, специалистите отчитат,
че този индикатор не е много надежден, тъй като за някои сектори има
цикличност;
− Намалява търсенето на стоки, чието
потребление може да бъде отложено;
− Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи остават относително постоянни, поради силната
инерционност на инвестиционното поведение;
− Преките
чуждестранни
инвестиции
еластично реагират на пазарната конюнктура;
− 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 визия е оптимистична, защото България има добра перспектива за интегриране и конвергенция в ядрото на ЕС.
Рисковете са свързани с необходимостта
от: изграждане на качествена институционална
среда;
нормализиране
на
финансово-
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кредитните отношения с ЕС; въздържане от
приемането на конкретни икономически ангажименти; държавата трябва да действа като
кредитор от последна инстанция, а не да обсебва икономически функции.
Краткосрочната прогноза може да се конкретизира по следния начин: свиване на строителството и операциите с недвижими имоти с
около 30-40%; намаляване търсенето на предмети с дълготрайна употреба; редукция на инвестиционната активност.
Проф. д.ик.н. Гарабед Минасян прави сериозен анализ и обобщение на макроикономическата рамка в страната. „През последните 10
години в икономиката на България има натрупани неравновесия, които кризата налага да
бъдат коригирани. Българската икономика има
своите собствени шансове да се справи успешно с възникналите финансово-икономически
напрежения. Фактор с определящо значение е
качеството на макроикономическото управление.” [3].
2. Предизвикателства пред управлението на
МСП в ДМП
Характерни симптоми на икономическата
криза на микроравнище са: намаляване на поръчките/ продажбите, намаляване на печалбата, увеличаване на разходите за производство,
повишаване на текучеството на персонала,
увеличаване на рекламациите на клиентите и
др.
Управлението на организацията в условията на криза придобива специфика и нови характеристики. Фирмите трябва да концентрират
усилията си върху: използване на силните
страни на бизнеса; запазване и мотивация на
ключовите за експерти; формиране на междуфирмени партньорства; преструктуриране, при
нужда, на дейността й и др. По статистически
данни, повече от 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.
European
Furniture
Manufacturers
Federation [4] свежда конкурентоспособността
в сектора на мебелната промишленост до: подобър мениджмънт; по-добър маркетинг; подобро качество на продуктите и услугите; пониски разходи и по-високи печалби. Очевидно
мениджмънта и маркетинга са основните проблемни области в развитието на мебелните
фирми и също така основен фактор за повиша50

ване на конкурентоспособността им. Промените, които се налагат в управлението на МСП в
ДМП са резултат от: предизвикателствата на
технологиите, управлението на качеството,
промяната в маркетинга и управлението на
човешките ресурси, процеса на глобализация.
2.1. Предизвикателствата на технологиите
Информационните и комуникационните
технологии (ИКТ) имат изключително важно
значение в развитието на съвременния свят,
защото те са в основата на редица съвременни
индустрии и са важен компонент на формиране
на добавена стойност в множество потребителски стоки. Те имат огромно значение за развитието на бизнеса и стимулират компаниите в
използването на нови канали за дистрибуция,
създаването на нови продукти, доставка на
висококачествени услуги за потребителите.
Успешното използване на ИКТ детерминира в
много висока степен иновативния потенциал на
предприятията, създава предпоставки за развитие на информационното общество и икономиката на знанието, стимулира изследванията и
технологиите във всички области.
Все по-голямо значение за успешното развитие на предприемачеството придобива електронната търговия (е-търговията). Тя води до
ускоряване на стокооборота, съществено намаляване на разходите по сделките, насочване
на предложенията към избрана пазарна ниша,
по-добра информираност на клиентите и облекчено пазаруване. Това са улеснения, които
осигуряват конкурентни предимства на предприятията, използващи е-търговията.
Изоставането на МСП в ДМП по отношение на внедряването на ИКТ и формирането на
иновативен капацитет налага: подобряване на
управлението, насочено към стратегическо
развитие; внедряване на международни стандарти за качество и опазване на околната среда; обучение по проблемите на защитата и използването на обекти на интелектуалната собственост; собствено производство или технологичен трансфер; стимулиране на дейности,
подкрепящи иновациите (информационно осигуряване, подготовка на производствената дейност, изследване на потребностите, маркетинг
на иновационни продукти).
2.2. Управление на качеството
Внедряването на международните стандарти за качество вече се възприема от малките и
средни предприятия /МСП/ като задължително
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условие в борбата им за оцеляване на пазара и
за повишаване на конкурентоспособността.
Все по-често фирмите залагат на внедряването на нови продукти и услуги като възможност за справяне със засилената конкуренция.
Самото въвеждане на европейските стандарти в
производството създава стимули за инвестиране в иновации.
В Дървообработващата и мебелна промишленост в България е налице процес на засилено внедряване на европейските стандарти
в различни направления. През 2008 г. обаче от
общо 484 разработени хармонизирани европейски стандарти само 144 (около 30%) са
въведени чрез превод на български език, 329
(около 68%) са въведени чрез потвърждаване и
11 (около 2%) остават невъведени [5].
Проведени собствени маркетингови проучвания за периода 2006-2008 г. сред фирми от
ДМП показват осъзнаване на изключителната
важност на качеството като фактор за повишаване на конкурентоспособността им. Преобладаващият брой фирми (3/4) имат действаща
методика за оценка на качеството на продукцията си. Близо 60% от фирмите - респонденти
подържат обратна връзка с потребителите си и
регистрират намаляване на рекламациите.
Около 1/3 от фирмите проучват степента на
удовлетвореност на клиентите си, предимно
чрез получаване на информация от пласментните органи (около 50%) и чрез специални
проучвания (около 30%).
Създаването и въвеждането на цялостна
система за контрол на качеството включва
осъществяването на пет важни действия от
страна на мениджмънта на организацията: определяне на характеристиките на качеството;
установяване на стандартите за качество; съставяне на програма за проверка на качеството;
изграждане у персонала на отношение по въпросите на качеството, проектиране на система
за обявяване на резултатите.
2.3. Подобряване на мениджмънта
Независимо, че все още съществуват сериозни проблеми, през последните години е
налице стремеж на българските предприемачи
към подобряване на мениджмънта и качеството
на фирмените и функционални стратегии.
Политиката към човешките ресурси е една
от основните стъпки към подобряване на мениджмънта в МСП. Сериозен проблем остава
концентрацията на пълномощията в топ мениджърите, които в повечето случаи са и собст-

веници на фирмите. Необходимостта от делегиране на права за взимане на решения и създаване на подходящи управленски структури
все още е неосъзната.
Използването на професионални управленски кадри е област, в която българските
предприятия изостават. Собствениците на МСП
предпочитат да предоставят главните мениджърски постове на свои роднини и познати,
пред това да наемат професионалисти, подбрани съобразно професионалните качествата.
Управлението на човешките ресурси в
ДМП все повече се осмисля като важна част от
фирменото управление, свързана с подбора,
заплащането, мотивацията, квалификацията и
задържането на наетия персонал. В цитираните
по-горе маркетингови проучвания отговорите
показват, че почти 100% от фирмите имат
система за мотивация на персонала. Около 2/3
от анкетираните фирми регистрират че имат
разработена система за повишаване квалификацията на персонала.Актуални теми за обучение по различни национални и международни
програми за горската промишленост са: фирмен мениджмънт и маркетинг, логистика, счетоводство, нормиране и заплащане на труда,
организационни комуникации и работа в екип.
2.4. Политика по отношение на околната среда
Малките и средните предприятия упражняват значителен натиск върху околната среда.
Въздействието им се реализира не толкова в
индивидуален план, колкото чрез общото влияние, което даден сектор упражнява върху компонентите на околната среда, чрез вредните
емисии и замърсяванията, свързани с производствените процеси или чрез произведените
продукти.
Наред с това МСП са и важна част от решението на екологичните проблеми в България
и поради тази причина те са обект на специален интерес от страна на държавните институции. На национално ниво се прилагат голяма
част от подходите, приети в рамките на Европейската общност и работещи в държавите
членки на общността, чиито основни цели са
повишаване информираността на МСП по отношение на екологичното законодателство и
формиране на активно отношение на фирмите
към опазването на природните ресурси.
В оперативна програма „Околна среда”
2007-2013 година, която формулира приоритетните дейности в областта на околната среда
– обект на финансиране от европейските фон51
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дове, е отредено специално внимание върху
мониторинга на МСП и постигането на екологичните изисквания.
Сред МСП от ДМП има стремеж за използване на технологии и системи за минимизиране и оползотворяване на отпадъците от производствата. Над 80% от фирмите, участвали в
последните МП показват, че имат системи за
дълбочинно използване на материалите и оползотворяват отпадъците от производството си.
Процесът е динамичен и ще се разраства във
връзка с внедряване на европейските изисквания и добри практики в тази област.
Енергоемкостта е ключов момент за конкурентоспособността на българските предприятия. Намаляването й ще създаде условия за
намаляване на себестойността на цялата продукция, което ще позволи и намаляване на
крайните цени на изделията. Повишаването на
енергийната ефективност изисква от МСП да
извършават оценка на енергопотреблението,
цената и вида на потребяваните ресурси. Все
още фирмите от ДМП не оценяват достатъчно
възможностите за ползване на енергия от възобновяеми източници и вода от собствени водоизточници. Резултатите от последни проучвания показват, че едва 1/3 от фирмите считат
тази възможност за перспективна.Очевидно в
условията на криза, мениджърите трябва да
направят нов прочит на тази възможност и да
активизират действия по повишаване на енергийната си ефективност.
2.5. Глобален мениджмънт
За да повишат своята конкурентоспособност в условията на глобализираща се световна
икономика, българските МСП имат нужда от
достъп до повече информация, ноу-хау, технологии. За тази цел е необходимо създаването
на мрежи, партньорски обединения и клъстери
като един от съвременните подходи за стимулиране на предприемачеството. Създаването на
клъстери до голяма степен се стимулира от
процесите на глобализация и засяга всички
отрасли на националната икономика. Клъстерният подход е един от препоръчваните механизми от Европейската комисия за осъществяване на регионалната политика на Съюза.
МСП в ДМП участват все по-активно в
мрежи, клъстери и различни форми на партньорство в стремежа си да получат по-голям
достъп до информация и нови технологични
решения, да подобрят позициите си на пазара
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или да решат конкретен производствен или
пазарен проблем.
Практиката по активирането на клъстерите
като форма на междуфирмено сътрудничество
в бранша 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 дървообработващи и мебелни фирми
добре осъзнават какво им пречи да се разрастват, конкурират и обновяват и затова полагат
усилия за създаване на междуфирмени партньорства в различни области, производство,
реализация, инвестиционна дейност, научноизследователска дейност и др.
Промяната в маркетинга на МСП като водеща управленска концепция е очевидна. Тя
трябва да бъде разглеждана в два аспекта: 1/
промяна в ролята и значението на маркетинга
по отношение на останалите функции в управлението на организацията и 2/ еволюция на
маркетинга от вътрешен към международен.
Маркетингът играе ключова роля в управлението на съвременната организация, интегрира планирането, организирането и контрола,
допринася за повишаване на качеството на
произвежданите продукти и предлаганите услуги, задоволяване на променящите се потребителски изисквания и потребности. Като резултат се получава нарастване на фирмената конкурентоспособност, по-висока степен на удовлетвореност на потребителите, по-висок социален ефект. Връзките, които са от съществено
значение за реализирането на интегриран маркетинг в ДМП са: дизайн – маркетинг, предпроектни проучвания, типология на потребителите,
сегментиране на пазара; нови технологии и
материали, технологични иновации – маркетинг; стратегическо планиране – маркетинг,
маркетингови стратегии, маркетингово планиране; новите организации – маркетинг, междуфирмено коопериране, клъстери, франчайзинг,
лицензии, аутсорсинг и конкретните маркетингови действия и др.; контрола на качеството –
маркетинг, определяне качествените характеристики на продуктите; управление на персонала – маркетинг, подбор, обучение, реализация; информационни технологии – маркетинг,
изграждане на бази данни, електронна търговия.
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Маркетингът е приоритетна концепция на
фирменото управление, която запазва своята
принципна същност, подходи, методи и средства за участие в конкурентната борба и на международния пазар.
Еволюцията от вътрешен към международен маркетинг на МСП, поставя сложни проблеми, но заедно с това разкрива нови възможности. Вниманието на фирмените ръководства
трябва да се концентрира върху изграждането и
функционирането на адекватни за международните
условия
организационно-управленски
структури, върху умелото използване на стратегическото и тактическо планиране на маркетинговата дейност в условията на международния пазар, върху приспособяване на инструментариума на маркетинга към изискванията и
потребителите от съответния пазар и спецификата на обкръжаващата среда.
Изводи и прероръки
Възможностите за развитие на МСП в ДМП
при променените условия са в няколко насоки:
преструктуриране и увеличаване на производството и износа на продукти с висока добавена
стойност; активно сътрудничество и коопериране с други компании (междуфирмено сътрудничество); участие в мрежи от свързани
производства (клъстери) и др. Реализирането на

тези възможности налага но тип управление,
включващо иновативни технологии, системи за
управление на качеството, международно сертифициране и стандартизиране, международно
междуфирмено сътрудничество, развитие на
маркетинга, разширяване на производственото
коопериране в страната и участие в мрежи от
свързани производства. Промяната сега е ендемична в света на бизнеса. Никоя организация
не е имунизирана срещу нея и въпросът за
промяната не е национален или регионален, а
глобален. Промените, с които мениджърите се
сблъскват днес никога не са били толкова важни, разнообразни и очевидно безкрайни. Проявите на промените се отразяват върху технологиите, организациите, клиентите и пазарите,
върху хората и обществото като цяло.
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The report focuses on the key ideas and challenges in the management of 21 organizations and their
practical application in the enterprises of the woodworking and furniture industry. The content includes the
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Резюме
Докладът е посветен на промените и тенденциите в развитието на маркетинга на потребителски стоки и
услуги като теория и практика през първото десетилетие на 21 век. Доразвиват се маркетинговите парадигми,
допълва се и обогатява категорийния апарат, свързан с маркетинга. Досегашните маркетингови практики, маркетинговите проучвания и маркетинговата професия, получават нови характеристики. Нараства значението на
маркетинга по отношение на останалите функции в управлението на съвременната бизнес организация, особено в управлението на връзките и взаимоотношенията с бизнес партньори и клиенти.
Ключови думи: маркетингова парадигма, елементи на маркетинга, маркетингови бази данни, електронна
търговия, брандиране, глобален индивидуален маркетинг, стандартизиране на маркетинговия микс, експортен
и международен маркетинг, предприемачески маркетинг
Key words: marketing paradigm, elements of marketing, marketing databases, e-commerce, branding, global
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Увод
Новата бизнес среда е предпоставка за
поява и развитие на организации от нов тип,
мултинационални компании, международни
стратегически съюзи, малки и средни предприятия, различни видове съюзи и предприемачески мрежи, виртуални предприятия др. Новият организационен дизайн предполага нов
начин на водене на бизнеса, прилагане на
различни от досегашните бизнес модели и
маркетингови техники. Така например глобалните структури развиват международен
маркетинг, а малките и средни предприятия
(МСП) – предприемачески маркетинг. Маркетинговите цели в двата типа организационни
структури също се различават. За МНК основни цели в маркетинговата дейност са:
разширяване на пазара, достъп до нови и ценни ресурси, подобряване на начина на производство, разширяване на продуктовия портфейл. В пакета от маркетингови цели на МСП
преобладават: иновациите, конкурентоспособността, достъпа до нови пазари.
Очевидно общи маркетингови цели и за
двата типа организации са: достъпа до нови
пазари и ресурси и подобряване на конкурентоспособността.
Проследяването на еволюцията на маркетинговите парадигми ни дава възможност да
очертаем специфичните характеристики на
маркетинговата парадигма на 21 век, посъществените от които са: непрекъснато следене на факторите на бързо променящата се
пазарна среда, сътрудничество с партньори и
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конкуренти и маркетинг на взаимоотношенията с потребителите. Непрекъснатото следене
на промените на външната среда е значително
по-опростено въз основа на изграждането,
подържането и ползването на маркетингови
бази данни (МБД). Това дава възможности на
организациите да реагират своевременно и
адекватно на пазарните промени, свързани с
дизайна, технологиите, промяната в макроикономическите индикатори, регулацията на
пазара, конкуренцията, потребителските изисквания.
Развитието на новите видове маркетинг е
резултат от променената бизнес среда и наложилите се нови организационни структури.
Във фокуса на нашето внимание са промените и тенденциите в маркетинга на потребителски стоки и услуги, като теория и като практики и част от съвременните бизнес модели.
1. Маркетинговата парадигма през първото
десетилетие на 21 век
Първото десетилетие на 21 век е найдинамично от гледна точка на развитието на
маркетинговата теория и практика. В този
смисъл новата маркетингова парадигма съдържа елементи и аспекти, присъщи на известните в специализираната литература маркетингови парадигми, обогатени и адаптирани
към новите условия, а именно:
а) Рационално вземане на решения на база
маркетингови проучвания, извеждане на
обективни характеристики, които позволяват ефективно сегментиране на пазара и
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б)

в)

г)

д)

е)

позициониране на произведените и предлагани продукти в съзнанието на избраните групи потребители (target groups).
Непрекъснато следене на промените: в
обкръжаващата среда (икономически, политически, културни, социални, международни и други фактори); в моделите на
потребление и поведение на потребителите; в стратегиите на конкуренти и доставчици. Използването на съвременни информационни и комуникационни технологии и маркетинговите бази данни ще позволи повишаване обективността на маркетинговите изследвания и маркетинговите
решения.
Отчитане на наличието на противоречията,
различните интереси и връзки в пазарните
обменни процеси и системи, които са се
сложили в съвременната сложна, динамична, понякога турбулентна, пазарна
среда, резултат от глобализацията и през
последните две години – от протичащата
световна финансова криза.
Непрекъснато следене (не противопоставяне) на конкурентите, оценка и самооценка на конкурентните предимства, изграждане и следване на подходящи конкурентни стратегии, разглеждането на проучванията и анализа на конкурентите като
важен елемент на маркетинговата теория
и практика през 21 век.
Приложение на маркетинга на взаимоотношенията, продиктувано от промяната в
организациите, налагането на мрежови
структури със сложни връзки и взаимоотношения между участниците в тях. Това
предпоставя необходимостта от изграждане на доверие и връзки на сътрудничество
между производители, търговци, доставчици, конкуренти и потребители, устойчиви в дългосрочен план.
Ориентиране към концепция на дизайна
като водеща в развитието (особено на
потребителските стоки), би гарантирало
успешна маркетингова дейност на производствени и търговски фирми, индивидуализиране на потребностите на клиентите и
произвежданите и предлагани продукти,
повишаване на удовлетворението и хедонистично изживяване в процеса на потребление.

2. Съдържателни промени в елементите на
маркетинга
Още в началото на настоящия век специалистите по маркетинг преосмислят обхвата и
съдържанието на концепцията за четирите
„P”. Филип Котлър предлага да се предефинират основните функции на всяко „П” по
следния начин [6]:
− Product – конфигурация;
− Price – оценка;
− Place – улесняване;
− Promotion – символизация;
Очевидно новите интерпретации на елементите на маркетинговия микс се свързват в
много по-голяма степен с потребителя, с неговото разбиране за потребителната стойност
на продукта, оценяването на продукта, начините на придобиването му и изживяването в
процеса на потребление.
Поради нарастване значението на услугите и развитието на този дял от маркетинга,
специалистите добавят три нови „П” към първоначалните четири „П”:
− Personnel – персонал;
− Procedures – процедури;
− Phisical evidence – физически данни
(на продукта, персонала и представянето).
Тези три нови елемента съдържателно
обогатяват и развиват модела на 4-те „П”
като поставят акцент върху персонала, технологията на извършване на услугите и физическите данни.
От глeдна точка на купувача развитието
на концепцията на 4-те „П”също се променя
като се модифицира в концепция на 4-те „К”
(„С” на английски език):
− Customer velue – стойност на клиентите;
− Customer costs – клиентски разходи;
− Convenience – удобство за клиента.
− Communication – комуникация.
На практика подборът на маркетинговите
инструменти се прави като се отчитат различни фактори и връзката и взаимодействието
между тях: големината на фирмата; вида на
пазара, потребителски пазар или бизнес пазар; равнището на конкуренцията; съответната фаза на жизнения цикъл на продуктите и
др.
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3. Промените в теорията и практиката на маркетинга
През последните 10 години маркетингът
търпи сериозни промени като наука и найвече като практика. Те произтичат от различни
по характер причини, които могат да се сведат до три групи [8].
− технологично развитие (информационни и комуникационни технологии);
− динамика на пазарната среда, ефекта
на глобализацията;
− променената роля на маркетинга на
организацията.
Тенденциите в маркетинга, предизвикани
от технологичното развитие в други области,
са свързани предимно с развитието на информационните и комуникационни технологии
(ИКТ), намиращо израз в:
бази
− маркетинговите/компютърни
данни;
− електронната търговия;
− глобалният индивидуален маркетинг
(търсене на пазарна информация и
маркетинг на индивида/фирмата в
глобална пазарна среда).
Развитието на ИКТ доведе до истинска
революция в областта на маркетинга. От
практическа гл.т. проблемът е не дали да се
сегментира пазара (има ли данни и по кои
характеристики), а дали да се използват макросегменти или да се премине към типично
микросегментиране и таргетиране. Днес всеки
клиент може да бъде отделен сегмент, за който да се разработва отделен маркетниг-микс.
Маркетинговите бази данни (МБД) като
практически метод за извършване на маркетингови проучвания са много по-евтин и обективен подход, отколкото възлагането на проучвания на външна организация.
Технологичните възможности на информационните технологии променят и маркетинговата професия, която става много пооперативна и аналитична. Анализът на пазара,
на конкурентите, на клиентите и останалите
участници, може да се извърши в реално време.
Глобалната информационна среда предопределя участието на хората, фирмите/организациите в глобален конкурентен пазар. За потребителите това означава формиране на по-точни представи за продуктите и
техните качества и за ценовите им равнища.
За продавачите - отчитане в по-голяма степен
на конкуренцията. А за специалистите по
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маркетинг глобалната информационна система се превръща в поле за изява на база
брандиране и ефективна маркетингова комуникация.
Интернет технологиите променят от друга страна по определен начин маркетинговата
среда:
− като възможност за търсене на информация в глобалната среда;
− като начин на предлагане на стоки и
услуги в глобалната среда.
Първата насока определено повлия и
промени съществено маркетинговата професия. Тя стана по-достъпна и по силите на всеки специалист (дизайнер, технолог, специалист по прогнозиране или бизнес планиране и
др.) който има достъп до Интернет. Хората и
фирмите самостоятелно и активно търсят
информация в глобалната среда и специалистите по маркетинг трябва да отчитат тази
промяна.
Второто направление е свързано с глобалното предлагане на всяко нещо, което
фирмата или индивидът пожелае и то при
минимални разходи и усилия.
Интернет технологиите създават благоприятна среда и за дейността на консултантите
по маркетинг и информационни технологии.
Отчитането на тенденциите в маркетинга,
произтичащи от промените в пазарната среда
е от значение за организациите и техните
маркетингови стратегии.
В. Благоев посочва следните ефекти на
глобалния пазар върху поведението на пазарните агенти и потребителски нагласи [8]:
− нарастване ролята на търговската
марка;
− информационно затъмнение на малките и средни фирми от интегрираните
маркетингови комуникации на големите играчи;
− интегрирането на търговците на едро и
дребно във вериги от хипермаркети;
− мултикултурният маркетинг.
Търговската марка все още се възприема
като гаранция за качество. Съществената
промяна произтича от последствията от маркетинговата дейност на специалистите. Засилва се интересът към брандирането не само на
стоки, а и на марки на производител (фирми),
търговски вериги /магазини, фирми за услуги.
То се оказва по-интересно за специалистите,
отколкото изграждането на търговски марки
на стоки.
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Информационното маркетингово затъмнение на МСП е резултат от мощните кампании на големите в маркетингово отношение
фирми (с големи маркетингови бюджети).
Единственото средство за противодействие на
активната реклама е по-ефективна и активна
реклама, често непосилно за по-малките
фирми.
Съчетаването на търговските функции на
едро и дребно, хипермаркетите, оказват влияние върху:
− балансиране на ценовите равнища и
налагане на стандарти за качество;
− стимулиране на иновацията на фирмите за добавяне на стойност към
препродаваните стоки.
Мултикултурният маркетинг означава
сегментиране на пазара на етно-обособени
пазарни сегменти. В САЩ този начин на сегментиране на пазара е практика от десетилетия. В Европа има различни практики, от мултикултурни страни като Белгия и Швейцария
до по-скоро етноцентристки страни като
Франция и България. Все пак като тенденция
това се отчита в Европа, която е разнообразна
в културно, езиково и етническо отношение.
Маркетингът променя своето значение в
съвременната организация. Той играе интегрираща роля по отношение на останалите
функционални дейности в организацията, като
постепенно се превръща от водеща управленска концепция в начин на мислене на едно
ново поколение мениджъри..
Преминаването към концепцията „сегментиране-таргетиране-позициониране” (СТП)
означава осъзнаване на необходимостта от
постигане на взаимовръзка и синергичен
ефект от обвързването на трите дейности: по
разделянето на пазара на хомогенни части,
избор на целеви групи и налагането на продуктите в съзнанието на избраните групи клиенти. Прилагането на СТП концепцията като
добре планиран и координиран процес с дефинирани маркетингови цели и оптимален
инструментариум за постигането им е ясно
изразена тенденция в развитието на маркетинга от края на миналия век до сега.
Развитието на „маркетинга на отношенията” (МО) се базира на технологичните изменения в сектора на информационните технологии и създаването на големите маркетингови бази данни (МБД) в реално време. МО е
свързан с непрекъснат контрол на статуса на
лоялните клиенти и провеждане на индивиду-

ална работа с интересните от тях, в зависимост от организационните цели. Едновременно с това се развива клубния принцип, при
който лоялните клиенти ползват предимства
при всяко обръщане към съответната организация. МО е интересно направление за работа
от гл. т. на добавяне на стойност към продукта посредством различни маркетингови услуги. Фирмите със сериозни маркетингови отдели предлагат множество пакети на един и същ
продукт плюс различни бонуси, отбиви от
цената и допълнителни услуги. Това изисква
сериозна маркетингова работа, за да се индивидуализират в максимална степен предлаганите пакети, съобразно специфичните особености на съответните клиенти.
4. Предизвикателствата пред маркетинга
Предизвикателствата, пред които са изправени бизнес организациите днес са изключително много. Част от тях са свързани с
продуктите, пазарите и непрекъснато променящите се потребителски изисквания и конкуренция:
− възприемане на маркетинга като инструмент за сегментиране на пазара и
откриване на неудовлетворени потребности и нови решения, гарантиращи бъдещето на компаниите;
− откриване на нови пътища за довеждане на посланията и офертите на
компаниите до хората, тъй като потребителите днес са по-просветени от
когато и да било (ролята на информационните и комуникационни технологии, Интернет, МБД);
− повишаване изискванията на висшия
мениджмънт на съвременните организации към маркетинговите специалисти да се отчитат за финансовото
измерение на своето въздействие
върху потребителите;
− развиване на нови умения на специалистите по маркетинг, допълващи
традиционните (маркетингови проучвания, реклама, промоция, връзки с
обществеността, управление на продажбите), като: телемаркетинг, управление на събития, е-маркетинг,
извличане на данни, моделиране, задълбочен психологически анализ,
решаване на проблеми с нарастваща
сложност;
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−

налагане на мениджмънт, основан на
взаимоотношенията
с
клиентите
(CRM) като стратегия за завоюване на
конкурентни позиции чрез по-добро
познаване на своите клиенти, фокусиране към еволюиращите потребности на клиентите.
Успешният маркетинг според Филип Котлър е резултат от [7]:
1. Иновативни действия, използване на метода на „етапната последователност”, отсяваща добрите и рационални идеи.
2. Визуализиране на еволюцията на маркетинговото предлагане.
3. Проучване на добрите маркетингови практики на утвърдили се във времето компании с висок растеж и големи печалби.
4. Информиране за новостите в бизнеса и в
маркетинговата теория и практика чрез
специализираните издания и проучвания.
5. Маркетинговата функция и ролята й по
отношение на останалите функционални
области в съвременната организация;
6. Маркетинговите практики в организациите.
5. Тенденции в маркетинга, произтичащи от
новия организационен дизайн (организационни
структури)
Две групи организации са предмет на
разглеждане в настоящата статия, мултинационалните компании, опериращи в глобална
среда и предприемаческите фирми и тяхната
маркетингова ориентация.
5.1. Стандартизиране на маркетинговия микс
в Мултинационалните компании
а) В специализираната литература се срещат
4 гледни точки по отношение на стандартизацията на маркетинговия микс на МНК:
стандартизация, групиране (регионализация), „по средата на пътя” и адаптация.
б) Публикациите конкретизират областите на
стандартизация на маркетинговия микс като стандартизация по отношение на: марка, реклама и промоция, продукт, опаковка, ценообразуване, пласментни канали,
обслужване на клиенти, използване на
световната мрежа.
в) Характеристиките на марката и продукта
са най-стандартизираните елементи на
маркетинговия микс, като основният продукт е с по-ниска степен на стандартизация от периферните продукти.
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г)

Противоречиви и сложни са практическите
решения за стандартизация на рекламата
и варират от адаптация до стандартизация,
в по-голяма степен.
д) Разпространението и промоциите и обслужването не се отличават с високи нива
на стандартизация като елементи на маркетинговия микс.
е) Факторите, от които зависи в най-голяма
степен стандартизацията на маркетинговия
микс са:
− вида на продукцията и на съответната
индустрия, високотехнологичните продукти и марковите луксозни стоки
имат най-висока степен на стандартизация;
− степен на централизация на процеса
на вземане на решение относно стандартизация на микса;
− използвани методи за навлизане на
съответен пазар, по-висока степен на
стандартизация се регистрира при
непреките методи за навлизане на пазара като: франчайзинг, лицензии,
джойнт венчър;
− пазарните сходства предпоставят постигане на по-висока степен на стандартизация в съответни страни и региони.
Стандартизирането на маркетинговия
микс на МНК според нас означава по-скоро
адаптиране на елементите на ММ към специфичните особености на конкретен регион и
страна, компания и продукт, отколкото унифициране на маркетинговия микс като стандарт.
5.2. Развитие на предприемаческия маркетинг
Предприемаческият маркетинг (ЛМ) се
развива особено интензивно през последните
20 години, в следните направления [13]:
− обогатяване на понятийния апарат;
− провеждане на редица маркетингови
проучвания;
− специализирани публикации в областта на ПМ;
− поява и утвърждаване на академични
издания по ПМ;
− разработване на програми на курсове
за обучение по предприемачески маркетинг;
Постепенно, с развитието на маркетинга
като теория и практика, определенията за
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маркетинга се диференцират, от гл. т. на традиционния и на предприемаческия маркетинг.
Филип Котлър е убеден, че ролята на
маркетинга се променя и става централна и
че маркетинговите идеи и предложения трябва
да донесат просперитет и развитие на компанията. Според класика, маркетингът се свързва днес с изкуството да се създава истинска
стойност за клиентите. Ключовите думи на
маркетолога са: качество, услуга и стойност.
За повечето предприемачи маркетингът
по-скоро е социална, персонална дейност, а
не толкова организационна функция. Като
перспектива маркетингът на предприемаческите фирми не е точно една от функциите на
бизнеса, като финанси, счетоводство, управление на персонала, често тя е основната
функция (сърцето) на фирмата.
Прилагането на определението на Американската маркетингова асоциация (АМА) за
маркетинга към предприемаческата дейност
(ПМ) акцентира на разликите с традиционния
маркетинг (АМ) по отношение на дейности
като: използване на иновациите в създаването
на добавена стойност чрез маркетингови
програми, а не толкова чрез адаптиране и
създаване на предимство, базирано на разходите.
5.3. От експортен към международен маркетинг
Решенията за интернационализация на
малките фирми се лимитират от два основни
фактора: информация и ресурси и те представляват своеобразни бариери пред интернационализацията на фирмената дейност [13].
За минимизиране на възможните рискове, фирмата трябва да се насочи към пазари,
които показват по-малка степен на несигурност от други. Фирми с малък международен
опит биха избрали да навлязат в пазари, чиито
характеристики приличат на вътрешните пазари, на които оперират.
„Физиологичната дистанция” е важна в
началните стадии на процеса. Тя включва група фактори като: език, култура, политика и
т.н., които лимитират информацията между
фирмата и пазара. След като фирмата получи
международен опит, определящи фактори за
навлизане на даден пазар стават: размера на
пазара, бизнес климата и т.н.
Най-значимата характеристика на „родените глобални” фирми е, че мениджмънтът
им се променя от глобалния фокус към бър-

зото интернационализиране. Обикновено това
са технологично ориентирани фирми, които
са създадени чрез активно предприемачество.
Техните оферти включват значителна добавена стойност (value adding), (Mc Kinsey and Co,
1993).
Маркетинговата ориентация и интернационализация на малките и средни предприятия
се предопределя от:
− нарастващата роля на пазарните ниши;
− напредъка в процеса на внедряване на
нови технологии;
− гъвкавостта и адаптивността на МСП;
− използването на средствата на интернационализацията, знания, технологии,
инструменти, институции и т.н.
Съобразно тази гледна точка, международното предприемачество се приема като
причина за развитие и откриване на нови възможности в международното пазарно стопанство. Преследването на такива възможности
изисква създаването на нови предприемачи,
които включват промяната в ресурсите, успоредно с навлизането в нови пазари или пазарни сегменти и съответни интегрирани решения относно степента на ресурсна съгласуваност с пазара (Davidsson and Wiklund 2001;
Moran and Ghoshal, 1999).
Маркетингово ориентираните фирми отделят специално внимание на тези връзки за
осигуряване разбирането на потребностите и
предпочитанията на клиенти и дистрибутори, и
използването на тази информация за увеличаване на добавената стойност на предлаганите
продукти или услуги. Последната води до повисоки нива на удовлетвореност на клиентите
и укрепване на връзките с тях.
Тази група фирми оценяват значимостта
на информацията относно клиенти и конкуренти, когато изграждат стратегиите си, създават по-добри оферти към целевите си клиенти, в сравнение с конкурентите си (Hunt
and Lambe, 2000).
Поради това, че маркетинговата ориентация е специфичен ресурс на фирмата, той
позволява развитие на конкурентно предимство (Jaworski and Kohli, 1993, Narver and
Slater, 1990). За конкурентите е трудно да
копират този ресурс, защото всяко конкурентно предимство трябва да бъде създадено и
поддържано устойчиво за определен период
от време.
Маркетинговото ориентиране на глобалните фирми е компетенция, която им помага
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за ориентиране и налагане на избраните пазари. Маркетинговата ориентация е предвестник
на процеса на интернационализация на МСП,
поради следните причини:
1. ускорява процеса на интернационализация;
2. маркетингово ориентираните фирми развиват по-силни възможности, които позволяват придобиване на знания за чужди пазари, а също и оформяне на собствени
пазарни отношения и отговорности.
Заключение
Революцията в маркетинга през първото
десетилетие на 21 век е очевидна. Найважните предпоставки за същностните промени в маркетинговата теория и практика са:
развитието на информационни и комуникационни технологии; динамиката на глобалната
пазарна среда; развитието на предприемачеството и предприемаческите структури.
Промените, които категорично се очертават през последните 10 години са:
− преформулиране на основните категории
в маркетинга, свързани с елементите на
маркетинговия микс;
− маркетинговите методи, техники, инструменти;
− маркетинговите проучвания и анализи,
базирани на МБД;
− маркетинговата професия и изискванията
към знанията и уменията на маркетинговите специалисти;
− поява и развитие на нови видове маркетинг като: предприемачески маркетинг,
мултикултурен маркетинг, маркетинг на
взаимоотношенията;
− маркетинговата функция и ролята й по
отношение на останалите функционални
области в съвременната организация;

−

маркетинговите практики в организациите.
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CHANGES IN MARKETING OF CONSUMER GOODS AND SERVICES IN THE 21
CENTURY
Diana Ivanova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The report focuses on changes and developments in the marketing of consumer goods and services such as
theory and practice during the first decade of the 21st century. To develop marketing paradigms adds to and
enriches kategoriyniya apparatus associated with marketing. Current marketing practices, market research and
marketing profession, receive new features. Growing importance of marketing to other functions in the
management of modern business organization, especially in the management of relations and relationships with
business partners and customers.
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Резюме
В статията се разглежда двойствената природа на съвременната национална икономика и по-конкретно на
икономическите избори, които се правят в двата сектора – частен и публичен /държавен/. Констатира се, че
начина, по който се третират специално публичните избори сега и правилата по които се провеждат, не отговарят на естеството им, поради което те не способстват за ефективността и ефикасността в сектора.
Ключови думи: двойствена природа на националната икономика, частен и публичен сектор, частни и публични избори, двойствена природа на публичните избори, избори на гласоподаватели, избори на политически
предприемачи
Key words: dual nature of the national economy, private and public sectors, private and public choices, public choices’ dual nature, voters’ choices, political contractors’

По природа и на практика икономическата
дейност на човека по задоволяване на неговите
потребности е двойствена. Всеки човек има
частни потребности и цели, но както отбелязва
нобеловият лауреат Бюканън, не всички цели
„може да се реализират чрез обикновения пазарен обмен”. Много необходими блага и услуги може и се придобиват чрез и от публичния
сектор, т.е. чрез участие в политиката, която
пак по определението на Бюканън е „сложна
система на обмен между индивидите”. Както
той пише, „в политиката хората се съгласяват
да платят данъци в обмен на блага, необходими
на всеки и на всички – от местната пожарна
охрана до съда.” /Вж. [1]/.
Националната икономика, каквато е по характер тя сега, е двойствена по природа и е
организирана в два сектора, частен и публичен
/държавен/ и това е очевидно за всички. Тези
два сектора в икономиката са противоположности, които се намират в единство и в борба
Те са в единство, което означава, че нито частният сектор може без публичния, нито публичният - без частния. Единството им прави от
икономиката едно монолитно цяло. Частният
/пазарният/ сектор, например, не може без
„правила на играта”, без съответното стопанско законодателство, а законотворците са в публичния /държавния/ сектор; публичният сектор
не би разработил това законодателство, ако не
получаваше от частния сектор някакъв ресурс,
например данъчен. Примерите относно единството на двата сектора са много. Частният сектор няма да заработи ефективно, ако публичният сектор не осигури добра инфраструктура,
но за да я осигури, публичният сектор трябва

да разчита не само за средства, но и на пряко
производствено участие от частния сектор.
Публичният сектор няма да опази околната
среда чиста, ако частният сектор не изобрети и
въведе екологосъобразни технологии и т.н.
Но двата сектора са не само в единство.
Те са и в противоречие. Интересът на обособените частници в частния сектор е свързан с печалбата от производството на блага. За тях е
важно индивидуалното им благосъстояние и
неговото непрекъснато увеличение. Интересът
на „държавата-нация”, обаче, не съвпада с техния интерес. Този интерес е редуциран личен
интерес на всички членове на тази „държаванация”. Като такъв, той е вече интерес от увеличаване на общественото благосъстояние, което както е ясно, съвсем не се свежда до сумата на индивидуалните благосъстояния.
Посочената двойственост, обаче, е характерна не само за икономиката като цяло, но и
за най-важното в нея, за икономическите избори на агентите във всеки от тези сектори. И ако
двойствеността на изборите в частния сектор и
на обикновения пазар е очевидна /те са избори
на потребители и на производители, на купувачи и на продавачи/, то при публичните избори
не е така. Сега последните са събрани заедно
от теорията и практиката и са подведени под
общото понятие “публичен избор”. Така, обаче,
остава скрита тяхната двойствена природа. Сега под един знаменател са поставени изборите,
които правят гласоподавателите и тези, които
правят политическите предприемачи, т.е. политиците и ръководната част от държавната бюрокрация. А такова третиране на публичните
избори предоставя възможност на недобросъ61
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вестни политици и бюрократи да заменят обществените интереси с реализирането на свои
лични, групови, партийни и пр.
Наистина, изборите в публичния сектор са
сложно явление. Те са избори на три агента,
представляващи държавата-нация: гласоподавателите, избраните от тях представители, т.е.
политиците и държавната бюрокрация. По своята архитектура, обаче, публичните избори
повтарят двойствеността на частните. По характера си публичните избори са избори на
потребители на публични блага. Лесно е да се
забележи, че това са изборите на гласоподавателите, които представляват цялото население,
цялата нация и които, заедно или поотделно, се
ползват от публичните блага.
Други публични избори са изборите на
производителите на публични блага. Това са
изборите на политическите предприемачи – на
политици и бюрокрация1.
Тази двоякост в публичните избори е реалност. Няма нужда да се доказва твърдението на
теоретиците на обществения избор /Дж. Бюканън и др./, че по принцип хората, т.е. гласоподавателите, се явяват пред избирателните урни
и упражняват своя вот, ръководени от собствения си интерес. Преди два и половина века А.
Смит правилно определи грижата на човека за
собственото му добруване „от люлката до гроба”, като негово основно свойство. Всеки от
гласоподавателите се нуждае от определени
публични блага и дава своя вот на онзи политически предприемач /кандидат за държавното
управление/, който му предложи такива блага.
Така че този вот е преди всичко вот на потребители.
В избора гласоподавателят наистина избира хора, които да стопанисват общите пари,
или, по термина на Д. Бел, да управляват „общественото домакинство”. Но той ги избира
след като си изясни какви публични блага те
предлагат да доставят /примерно повече сигурност, увеличен доход, добра улична настилка,
пробит тунел в планината, подсигурена старост/. Защото за благата той „плаща цена”, той
плаща данъци /данъчна цена/, така че не му е
безразлично какво ще получи срещу парите си.

Дори когато не може съвсем точно да назове
нужните му публични блага, той пак има някаква представа за тези блага.
Другите публични избори са изборите на
производителите на публични блага, изборите
на политическите предприемачи. Това са изборите на управляващите политици и на бюрокрацията. След като са избрани от гласоподавателите и са поели ангажимента да доставят
обещаните публични блага, те пристъпват към
реализация на тези обещания. Срещу поисканата от тях данъчна цена, която гласоподавателите да заплатят и с наличните към момента на
избора ресурси в държавния сектор, те се ангажират да организират „производството” на
публичните блага. За да осъществят това производство и да доставят благата, те трябва да
направят не един икономически избор. Следователно, тези избори са избори на производител. По принцип акцентът, целта на тези избори
наподобява целта на изборите на производителите в частния сектор. Тоест, има стремеж да
се минимизират разходите за производството
на обещаните блага, защото от това зависи реализирането на обещанията, респ. на техния
личен интерес, а именно: преизбирането им
като политически предприемачи, което ще им
осигури в личен план и по-нататък власт, престиж, пари.

гласоподаватели

гласоподаватели –
потребители на публични
блага

реални икономически
агенти в държавния сектор

поведение на
икономическите агенти

групите на народните
представители и на
бюрокрацията

групите на народните
представители и на
бюрокрацията –
производители и доставчици
на публични блага

Фиг. 1.
Както изборите в частния сектор, двата
вида публични избори са в единство. То е ясно.
Ако няма избори на гласоподавателите, ако
последните не се нуждаят от публични блага,

1
По подобен начин третира участниците в публичния избор проф. Ст. Савов. Той пише: „В демократичните политически
системи гласоподавателите и законодателите са олицетворение на производители и потребители. Гласоподавателите търсят
политически блага срещу техните политически ресурси – гласоподаване, лобизъм, милосърдие, организационни
способности. Избраните законодатели след като „встъпят в длъжност” предлагат политически стоки”, Макроикономика, Изд.
ЕТ „Хр. Червенков и Митко”, 1996, с.116
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няма да има по-нататък и избори на политическите предприемачи. И обратното, ако не се извършват избори от политическите предприемачи, няма да има публични блага, поради което
става безпредметен избора на гласоподавателите.
Едновременно с единството, тези два вида
публични избори са в противоречие. Защото
двамата агенти, които извършват изборите –
гласоподавателите и политическите предприемачи, се стремят да реализират личната си изгода, а тя е различна при едните и при другите.
Гласоподавателите искат да получат максимум
публични блага срещу възможно най-ниска данъчна цена, а политическите предприемачи - да
бъдат преизбрани, за да получат лично те пари,
власт и престиж срещу по-малко труд и усилия
за доставянето на исканите публични блага.
За разлика от частния сектор, обаче, противоречието между изборите на потребители и
на производители в публичния сектор не се
разрешава така просто и веднага - с намирането на удовлетворяващата двете страни пазарна
цена, както е на обикновения пазар. Тук „удовлетворяващата цена” е сложно понятие и трудно се постига. Необходимо е време. Дали е
постигната удовлетворяващата и двете страни
цена, за да се разреши противоречието, става
ясно едва след като изтече мандата на управляващите и се стигне до новата изборна кампания.
Както става ясно, за разрешаването на
противоречието между двата вида публични
избори е нужно време. Стартът е по време на
изборната кампания, а финалът в края на мандата, когато става ясно разрешено ли е противоречието или не. Тоест, противоречието остава „отворено” по време на целия мандат.
Ако управляващият политически предприемач не бъде преизбран, това означава, че противоречието е останало неразрешено, че то е
неразрешимо с този политически предприемач,
и че е необходимо да бъде избран друг.
Както се третират сега публичните избори,
без отчитане на тяхната двойствена природа и
каквито са сега правилата на провеждане на
тези избори, ефективност и ефикасност в публичния /държавния/ сектор трудно може да се
постигне. Според правилата, по които се провеждат изборите, гласоподавателите правят избор на политическа сила, на конкретна група
от хора /партия и пр./, на които да се „връчи”
управлението на държавата. Въпросът за жела-

ните от гласоподавателите публични блага, общо взето, остава на втори и трети план. И тъй
като желаните публични блага не стоят на първо място в избора, многократно се увеличава
възможността да бъдат подменени с други,
удобни за управляващите политици и за държавната бюрокрация. И тъй като да се съобразява със своя личен интерес е правило в поведението на всеки индивид, в каквато и роля,
вкл. и обществена, да се явява, става ясно какви „избори” могат да преобладават и доста
често преобладават в подбора на тези „удобни
публични блага”.
Сега „правилата”, по които са организирани изборите на гласоподавателите са такива, че
те фактически приключват с пускането на бюлетините в урната. Отсъстват ясни параметри,
липсва действен механизъм, който да държи
изборите в „отворено състояние” до приключването на мандата на управляващите. Пускайки
бюлетината в урната, гласоподавателите се
задължават да започнат веднага плащането за
благата, т.е. данъчната цена, без да знаят какви
конкретно ще бъдат благата, кога точно ще бъдат доставени, а и дали въобще ще бъдат доставени.
От недостатъци страдат и „правилата” на
изборите на управляващите политици и на държавната бюрокрация, т.е. изборите на политическите предприемачи. Тези недостатъци са
преди всичко в уредбата на взаимоотношенията
между управляващите политици и бюрокрацията във връзка с разпределението на бюджетните средства. Сегашната уредба позволява, повече или по-малко, във взаимоотношенията да
доминират интересите на бюрокрацията. „Правилата” допускат бюрокрацията да е по-силния
субект, който с действията си внася алокативна
неефективност, в ущърб на гласоподавателите
и на сектора, при разпределението на бюджетните средства.
Недостатъци се констатират и в „правилата”, уреждащи конкретно изборите на държавната бюрокрация като политически предприемач. Получили своя дял от бюджетните средства, бюджетните учреждения, респ. бюрократите
могат да работят по държавни програми, явявайки се просто администратори на тези програми. Скрити зад „буквата” на програмата,
държавните чиновници не поемат никаква отговорност за резултатите, не поемат никакъв
риск. Като администратори на програми, тяхната цел не е минимизирането на разходите и
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максимизирането на обществените ползи, а
реализирането на разписаното в програмата.
Така се реализира техническа неефективност,
която, както алокативната неефективност, е
пак за сметка на потребителите на публичните
блага, т.е. на гласоподавателите.
Особено голям недостатък на „правилата”
на публичните избори е това, че допускат корупция и упражняване на корупционни практики в публичния сектор. Защото, какъвто и да е
изборът на управляващите политици или на
бюрокрацията, те позволяват последните да
докажат, че този избор е законосъобразен или
целесъобразен. Защото проблемът за ефективността и ефикасността е обозначен като цел,
но само на думи. Липсва механизмът, който да
осигури реализирането на тази цел.
Но общ и главен недостатък на „правилата
на играта” в публичния /държавния/ сектор сега
е това, че те не осигуряват единството между
потребителския избор на гласоподавателите и
избора на управляващите политици и на държавната бюрокрация, като политически предприемачи. Според тези „правила” гласоподавателите поемат задължителния ангажимент да
заплатят за времетраенето на мандата договорената цена за бъдещи публични блага
/данъчната цена/, ала управляващите политици
и бюрокрацията, политическите предприемачи,
нямат такъв задължителен ангажимент да доставят ясно посочени, конкретни публични блага. Известно е, че законът не позволява на нито
един гласоподавател да се отклони от плащане
на данъци, да укрива данъци. За такова поведение той носи съдебна отговорност. Но законът
е либерален по отношение на това какви, колко
и пр. са доставените публични блага от управляващите политици и бюрокрацията.
Както знаем, в частния сектор монолитността на всяка сделка и на целия сектор се
поддържа от единството на двамата противоположни агента - потребителят и производителят,
респ. от единството на двата частни избора –
потребителския и избора на производителя. В
публичния сектор, обаче, поради установените
правила, откъсващи двата избора един от друг,
монолитността на сектора е подложена на
риск.
Но откъснатостта на изборите застрашава
не само монолитността на сектора. Тя деформира и противоречието между двата избора,
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което е фактор на развитието. Сега то не е
противоречие между равнопоставени противоположности. Сега то е изродено, в известна
степен, в диктатура на избора на политическия
предприемач над избора на гласоподавателя.
Сега, дори и формално, гласоподавателят не
дава задачата на управляващите политици за
осигуряването на желаните публични блага.
Така става възможно управляващите политици
сами да решават какви и колко публични блага
да доставят на населението.
Така че установените „правила” на публичните избори не отговарят на същността на
националната икономика и по-конкретно на
публичния /държавния/ сектор в нея или ако
отговарят, то не е в необходимата степен
Очевидно, с оглед на подобряване на работата на публичния /държавния/ сектор, сега е
необходима ревизия на правилата на провеждане на публичните избори с оглед те да отразяват реалното естество на тези избори и тяхната двойствена природа.
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ДВОЙСТВЕНАТА ПРИРОДА НА ПУБЛИЧНИТЕ ИЗБОРИ

PUBLIC CHOICES’ DUAL NATURE
Mitio Velushev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The dual nature of the national modern economy is treated in the above article particularly the economical
choices held on both – private and public /state/ sectors. It has been concluded that the way they have been
treated public choices and their rules of implementation do not correspond to their nature therefore they prevent
the effectiveness and efficiency in this field.
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Резюме
Оформила се през 70-те години на ХХ век като значима област на приложната етика (наред с биоетиката,
медицинската и биомедицинска етика, различните дялове на професионалната етика и др.), екологичната етика
насочва своите усилия към търсене на пътища за хармонизиране на взаимодействието човек – природа. Една
от основните теми на философския дебат е обосноваването на необходимостта от изместване на перспективата от традиционния антропоцентризъм към биоцентризма. В статията се проследяват някои от произтичащите
оттук дилеми.
Ключови думи: философия, екологична етика, антропоцентризъм, биоцентризъм
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1. Световната среща за Земята в Рио де Жанейро
В навечерието на световната среща за Земята през 1992 г. в Рио де Жанейро, Фернандо
да Роха отправя към философите, изследващи
екологичните проблеми, предизвикателството
да предложат и развиват ефективни начини, по
които университетите могат да формират екологична грамотност и екологична етика. Резултатът е конференция проведена в Порто Алегре, Бразилия, чиято цел е да се осмислят философските аспекти на срещата в Рио, и да се
очертае нов курс, свързващ проблемите за
околната среда и етиката със задачите на университетското образование. Така се поставя
началото на конструктивен диалог, който продължава и в двадесет и първи век. Сред участниците са философи на екологията като Андрю
Бренън, Й. Берд Каликот, Фернандо да Роха и
Холмс Ролстън, и теоретици на образованието
като Петер Мадсен и Джон Лемънс. Участват
също испанският философ Николас Соса и радикалният бивш секретар на Бразилия за околната среда и защитник на дълбинната екология
Жозе Лутценбергер, един от най-ефективните
екологични активисти на Бразилия, носител на
алтернативната нобелова награда през 1988 г.
2. Необходимостта от обучение по етика
През 1999 на организираната от ЮНЕСКО
и Международния съвет за наука Световна
конференция за науката е приета декларация
относно развитието и използването на научното
познание, в която се посочва, че в университетските учебни планове трябва да бъде включено засилено обучение по етика с цел форми-
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ране у студентите на умения за мислене и възпитаване в бдителност и информираност относно етичните дилеми, с които могат да се
срещнат в професионалния си живот, доколкото „етичността и отговорността в науката трябва да бъдат неразделна част от образованието и
обучението на учените” [6].
Година преди това към ЮНЕСКО е основана световна комисия по етика на научното и
техническото знание (COMEST – World
Commission on the Ethics of Scientific
Knowledge and Technology), която поема задължението да приведе в действие декларацията от 1999 г. като спомага за внедряване в
университетското образование на различните
области на приложната етика в тяхната връзка
с науката и технологията.
Инициативата за разработване на стратегия за обучение по етика намира подкрепата на
Световната конференция за устойчиво развитие
в Йоханесбург през 2002, на която се взема
решението ЮНЕСКО да води декадата на ООН
за образование за устойчиво развитие 2005–
2014, чиято задача е интегриране на принципите, ценностите и практиките на устойчивото
развитие във всички аспекти на образованието
и обучението пред лицето на социалните, икономическите, културните и екологичните проблеми през 21 век.
В публикувания през 2003 доклад на работната група на COMEST [7] се подчертава
решаващата роля на обучението по етика в
усилията за устойчивост в развитието. Отчита
се значимостта на етичните принципи за социалното сцепление и тяхната роля на „активен
агент на промяната” и първостепенното значе-
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ние на „етиката на устойчивостта” за постигане
на баланс между посрещането на настоящите
нужди и предизвикателствата на бъдещето.
3. Факторите, обуславящи засиления интерес
към етиката
Намираме се в ситуация на бързи промени, пораждащи ред сериозни етични въпроси,
чийто отговор не можем да намерим наготово в
моралните традиции. Появяват се множество
противостоящи една на друга етични позиции и
морални интуиции и дори конфликтни законодателства. Навлизането на научното знание в
недрата на природното е толкова дълбоко, че
извиква фундаментални въпроси като например
какво е „природа”, какво е „човешка природа”,
какво е добро и какво е зло, справедливост,
дълг и т. н. и дали те се отнасят само до човешкия свят или – по-широко – до света на
живото, или – още по-широко – до мащаба на
планетата?
Всичко това обуславя нарасналия интерес
към етиката в отделните клонове на науката и
технологиите, където са се появили нови, радикално различни възможности. Особено актуални са областите на приложната етика, като
медицинска етика, биоетика, екологична етика,
професионална етика и т. н. Докъде стигат границите на органната трансплантация? Дали е
правомерно генното модифициране? До какви
проблеми може да доведат експериментите със
стволови клетки? В каква степен е правомерно
използването на нанотехнологите при заболявания като болестта на Алцхаймер например?
Факторите, обусловили актуалността на
етическите търсения, особено в областта на
екофилософията могат да бъдат най-общо групирани по следния начин:
− Осъзнаването на факта, че в резултат
от развитието на науката и технологиите възможностите на човечеството са придобили
трудно контролируема мощ, носеща заплаха от
унищожаване на живота на планетата. Екологичната криза, резултат от нарастващото отрицателно въздействие върху околната среда,
преди всичко чрез свръхексплоатация на ресурсите и замърсяване ясно е показала необходимостта от устойчиво развитие;

− Осъзнаването на необходимостта от
смяна на разбирането за ценностната неутралност на науката и разработване на предохранителни етични принципи, приложими спрямо динамични системи с трудно предсказуемо поведение;
− Новите проблеми, произтичащи от културната обусловеност на ценностите и нормите
в условията на засиленото взаимодействие на
култури;
− Новите етични проблеми, свързани с
развитието на информационните технологии;
− Отслабването на националната държава и нейното влияние върху социалното общуване; възникването на нов тип глобално значими ценности – техен първообраз са екологичните ценности. Традиционните институции,
поддържащи етичните ценности (семейство,
религиозни институции, съседски връзки и др.)
вече не могат да насочват човешките действия.
Дълбоко се е променило съотношението глобално – локално. Екологичните проблеми са
особено ярък пример за локалното закрепване
на глобални феномени.
4. Екологичната етика
С термина „екологична етика” обозначаваме една вече обособена област от философското познание, която възниква в началото на
70-те години на ХХ век едновременно в САЩ,
Австралия и Норвегия и получава различни названия – land ethics, environmental ethics,
ecological ethics1. Нейната поява е предизвикана от осъзнаването на сериозността на екологичната ситуация и разгръщането на мощни
екологични движения през 60-те години. Тя е
разглеждана или като интердисциплинарна област, обединяваща екологията като естествена
наука и философията като неин смислов и
ценностен фундамент, или като дял от философията, насочен към осмисляне на екологичните проблеми. Ориентирана е към анализ на
моралните аспекти на отношението човек –
природа. Задачата на екологичната етика е да
изведе ценностите, принципите и нормите, определящи границите на намесата в природния
свят, като потърси отговор на два главни

1

Интересен и показателен е пътят на самото понятие – от „conservation ethics” както е озаглавена статията на Алдо Леополд от 1933 [Ethics in Forestry, Portland, Oregon, 1994, p. 251] и „land ethics” към „environmental ethics” и „ecological
ethics”. Развитието на понятието показва постепенно преодоляване на разбирането за природата като „околна” и по-късно
„природна” среда, което разбиране е наследство от парадигмата на модерността – природата е нещо отделено от човека и
противостоящо му като „обект”.
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въпроса: какво следва да правим и защо. Изследванията в тази област оказват въздействие
върху широк спектър от научни дисциплини и
социални дейности, свързани с опазването на
природната среда и устойчивото развитие.
Още през 1971 г. екологичната етика е
въведена като учебен предмет във философския факултет на университета в Уисконсин
(САЩ), а през 80-те и 90-те години на XX век
тя намира място в учебните програми на множество университети в САЩ, Австралия, Англия, Холандия, Норвегия, Швеция, Финландия и
другаде не само в рамките на философските
факултети, но и като елемент от образованието
по биология, екология, биотехнологии, мениджмънт и пр.
5. Основоположниците
За един от основоположниците на екологичната етика е смятан американският лесничей и природозащитник Алдо Леополд – в литературата най-често се позовават на неговото
есе „The Land Ethics” в сборника „A Sand
County Almanac” (1949), където авторът категорично заявява необходимостта от философско осмисляне на екологичната криза. Основната причина за екологичните проблеми, според
Леополд, е неумението на хората да възприемат земята като нещо цялостно, както и неосъзнаването на собствената им принадлежност
към нея. „Етиката на земята” е призвана да защити правото на съществуване на всеки елемент на екосистемата, а човекът следва да се
откаже от представата си за завоевател и да
разглежда себе си като част от природата и
неин представител. „Новата етика”, както я нарича Леополд, „се занимава с отношението на
хората спрямо земята, и с животните и растенията които я обитават”2, а опазването на природната среда се схваща като състояние на
„хармония между човека и земята”. „Етиката
на земята” задава перспективата на екологичната етика: макар и публикувана през 1949,
споменатата книга придобива широка значи2

мост през 1970 г., когато е преиздадена3. Подкрепени с реални дейности по опазване на природата и определили начина му на живот, идеите на Леополд дават подтик на многопосочни
ориентации в развитието на философията на
екологията.
В европейската култура идеите за нов тип
етика са силно повлияни от друга значима фигура – немския философ, културолог, теолог и
лекар Алберт Швайцер, избрал да се откаже от
обещаваща кариера на учен и музикант за да
стане лекар в Екваториална Африка4. Като изследва корените на кризата в европейската култура, Швайцер намира причината в рационалистическия догматизъм на Просвещението,
която се задълбочава през ХІХ век: в средата
на столетието етическите идеали са се превърнали в „изтеглен от оборот капитал”, философията е изгубила действената си сила и е неспособна да обоснове нови идеали на културата.
„Ако културата не е цялостна или пък се намира в регрес, това е преди всичко защото или
утвърждаването на живота в светогледа, или
неговата етика, или и двата елемента на светогледа са останали недоразвитии или пък са
западнали” [3]. Необходимо е създаване на нов
светоглед, който да преодолее характерния за
модерността дуализъм на познание и ценности
и чийто фундамент трябва да бъде една нова
„етика на преклонение пред живота”. Последната не се ограничава с нашето отношение към
човека или обществото, а е метаетическо изискване, което разширява човешката отговорност
спрямо всичко живо в света: „Елементарната
истина, която във всеки миг от живота ни стига
до съзнането ни е – аз съм животът, който иска
да живее, сред живот, който иска да живее.
Тайнството на моята воля за живот е, че съзнавам своя дълг да се съотнасям съчувствено
към всяка воля за живот, която съществува наред с моята. Същността на доброто е: да опазваш живот, да развиваш живот, да изведеш

Leopold A. The Conservation Ethics. In: Ethics in Forestry, Portland, Oregon, 1994, pp. 251 - 252. Леополд развива тезата за
разширяването на етиката като процес на „екологична еволюция”, който може да бъде описан както в термините на биологията, така и в тези на философията. Според него този процес преминава през три етапа: първата форма на етиката се занимава с взаимоотношенията между индивидите; втората – с отношенията между индивидите и обществото; и третата, която
още не съществува, е призвана да осмисли връзката на човека със земята.
3
За развитието на идеите на Леополд в областта на екологичната етика вж.: Susan Flader. Aldo Leopold and the Evolution of
a Land Ethics. In: Ethics in Forestry, Portland, Oregon, 1994, pp. 265-284
4
След като през 1904 г. Швайцер решава да замине за Африка като лекар, той започва да следва медицина от 1907 до
1912. На 26. 03 1913 г. заминава със съпругата си за Ламбарене (Габон). Създадената от него болница съществува и до
днес. През 1952 Швайцер е удостоен с Нобелова награда за мир.
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живота до най-висшата му стойност. Същността на злото е: да унищожаваш живот, да увреждаш живот, да възпираш живота в неговото развитие” [3]. Етиката, която се занимава само с
поведението на човека към себеподобните му,
може и да е много дълбока и жизнена, но не е
цялостна. Според Швайцер хората започват да
се убеждават, че етиката на преклонението
пред живота, изискваща да бъдем добри спрямо всички живи същества, е начинът да влезем
в „духовна връзка с вселената”.
Днес философските търсения, свързани с
отношението човек – природа, са разгърнати в
широк спектър – дефинирани са области на
етиката, които си поставят задачата да разширят етичното не само отвъд границите на междучовешките отношения, но и отвъд живата
природа. Множество автори аргументират необходимостта от преодоляване на биоцентризма и преминаване към екоцентризъм, като с
основание смятат, че понятието „екологично” е
по-обхватно от „околна среда”. Търсят се ценностни перспективи за обосноваване на „етика
на Земята” (earth ethics), която е глобална и
предполага уважение и оценностяване на всичко съществуващо в неговата цялост.
Така виждат своята задача и привържениците на т. нар. „дълбинна екология”5. Терминът
е въведен през 1973 г. от норвежкия философ
Арне Нес (Arne Næss), за да покаже нивото, на
което осмисляме целите и ценностите си. Според Нес ако екологията се разглежда като наука, основана единствено на факти и логика, то
тя не би могла да ни помогне при избора на
жизнени позиции. Освен обективното знание е
нужна „екологична мъдрост” – умение да се
задават дълбинни въпроси, да се споделя дълбинен опит и да се носят отговорности. Авторът обосновава необходимостта от „екософия”
– последователна философия на човешкото
съществуване, мислене и действие в света,
въплъщаваща екологична мъдрост и хармония.
От такава гледна точка всеки елемент на глобалната екосистема е ценностно зареден.
6. Антропоцентризъм и екоцентризъм
Развитието на екологичната етика и търсеното от нея разширяване на обхвата на етичното отвъд междуиндивидуалните отношения и
5
6
7

отношенията между индивидите и обществото,
извикват на дневен ред дебати, засягащи самата тъкан на етическото. Още идеите на Швайцер за „етика на живота”, за етично отношение
към всяко живо, пораждат ред сериозни въпроси за границата на нашите възможни действия:
замяната на антропоцентризма с биоцентризъм
разширява и сферата на правата, като предпоставя не само правото на съществуване на
всяко живо, но и неговото право на неприкосновеност и закрила. Основаният на такава позиция принцип за равнопоставеност на видовете
поражда изключително трудни за решаване
проблеми: тъй като от позициите на етиката се
говори за „права”, „задължения” и „отговорности”, следва, че спрямо всяко живо стават
валидни забраната за убиване; задължението за
защита на видовете и забраната на генни манипулации с тях; правото на закрила и грижа, което не само забранява негативните вмешателства, но и изисква положителни. Това от своя
страна провокира правни дискусии: за правата
на животните, на растенията, а защо не и на
микроорганизмите, реките, моретата, планините6. Авторите говорят за включване на отношението на човека към природата в по-широкия
контекст на „отношенията в природата”, което
пък подхранва идеите за прехвърляне на понятието „правова общност” върху всичко природно и природата като цяло. Така вече става въпрос за права и претенции на природата спрямо
човека. И колкото по-широко се мисли обхватът на етическото, толкова по-трудно решими
стават моралните дилеми.
Ключова в този дебат е темата за антропоцентричната ориентация на традиционната етика и необходимостта от надхвърляне на тясно
антропоцентричните граници. Един от найзначимите съвременни философи на екологията, Холмс Ролстън, съпоставя „антропоцентрично ориентираната” декларация от конференцията за устойчиво развитие в Рио, приела
че „човешките същества са в центъра на вниманието” и „неантропоцентричната” Световна
харта за природата на ООН7, в която се казва,
че „всяка форма на живот е уникална, изискваща уважение без оглед на нейната ценност за

Като извор на „Deep Ecology” Арне Нес посочва учението на Бенедикт Спиноза.
Тук няма възможност да се спирам на етическите учения, обосноваващи правата и свободите на животните.
Сравни: http://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf и http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r007.htm
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човека”8. Разбира се, отбелязва авторът, проблемите с околната среда са предизвикани от
хората и са проблеми на хората, а не на горилите и секвоите. Ролстън аргументира необходимостта от смяна на фокуса – екологичната
етика трябва да не бъде антропоцентрична и
трябва да надхвърли културните релации9.
Какво всъщност цели критиката срещу антропоцентризма и какви са нейните основания?
На първо място това е опит за оспорване на
тезата за върховенството на човека спрямо останалите видове на Земята от по-широката позиция на био- или екоцентризма. Неслучайно в
платформата на дълбинната екология екоцентричната позиция се определя като „постхуманистична”. Оценностяването на природата
и разкриването на собствените й права изискват, според проекта за биоцентрична екологична етика, излаз отвъд антропоцентричната гледна точка към един холистичен модел. Но това
от своя страна води до цялостно преподреждане на системата от ценности. Така се поставя
началото на дебата за „инструменталните”
(средство за постигане на други ценности) и
„същностните” (intrinsic value, ценност сама по
себе си) ценности. Нашата оценка за дадено
нещо, посочва Ролстън, може да бъде двупопосочна – „за какво” това нещо е добро или –
„какво е добро” за самото него. Първият въпрос е за инструменталната ценност на нещото,
вторият – за неговата самоценност. Животните
и растенията на планетата се стремят да съхранят собственото си благо – защитават живота
си и създават себеподобни. Те са свързани с
екосистемата, която е над тях и е заложена в
гените им. Всеки организъм има „собствено
добро” и защитава „доброто на своя вид”. Разбира се, подчертава Ролстън, това не означава
приписване на морални характеристики на природата, нито пък се твърди, че тя има право на
морален избор10.

8

Един по-задълбочен анализ показва, че аргументите в защита на природния свят произтичат всъщност не от признаването на неговата
самостойност, а от човешката (т. е. антропоцентрична) гледна точка11. Изходното условие
за моралния избор е автономната воля и именно това ни прави отговорни. Нещо повече – не
е възможна етика, която да не е йерархично
изградена система от принципи и ценности, а
те от своя страна са ръководство за нашето,
човешко поведение. Дали е възможно, а и дали
е нужно да се опитваме да надхвърлим собствените си човешки граници? Ние, хората, сме
единствените същества, които могат съзнателно да променят средата, в която живеят. Оттам
произтича и способността за разумен избор и
отговорността за нашите действия.
Всъщност критиките срещу антропоцентризма са опит за освобождаване от едно догматично разбиране за човека и природата, унаследено от идейната програма на ХVІІ и ХVІІІ
век. Така например в ренесансовия антропоцентризъм, издигнал в култ не само човешките
творчески способности, но и природата, са заложени множество тенденции, една от които е
развитието на науката, по-специално математиката и механиката. Последвалата епоха се
стреми да преодолее скептицизма на ренесансовите хуманисти, да освободи знанието от
контекстуалността, т. е. от неговата обвързаност с човешкия опит, като разработва абстрактни изисквания за обективна достоверност.
Именно тогава, възприета като модел за наука,
физиката (отъждествявана с механиката) става
основа на механистичното разбиране за природата. Едновременно с това процесът на секуларизация „оголва” заложената още в средновековните доктрини представа за природата
като място за господството на човека.
Намерил своя завършен израз в Нютоновата физика, механистичният принцип се разпростира не само върху представата за

Holmes Rolston III. Global Environmental Ethics: A Valuable Earth. Published as Chapter 20 in the book: A New Century for
Natural Resource Management, edited by Richard L. Knight and Sarah F. Bates. (Island Press, Washington 1995), pp.349-366.
http://www.ecospherics.net/pages/Global.htm.
9
Holmes Rolston ІІІ, Environmental Ethics: Values in and Duties to the Natural World. In: The Broken Circle: Ecology, Economics, Ethics. F. Herbert Bormann and Stephen R. Kellert, Eds. Yale University Press, New Haven 1991
http://www.ecospherics.net/pages/RolstonEnvEth.html. Подобна е и позицията на Лутценбергер, който на конференцията в
Рио набляга на необходимостта от холистична, обхващаща всичко сътворено и не-антропоцентрична етика, която да преориентира основите на днешното икономическо мислене.
10
Holmes Rolston III. Global Environmental Ethics: A Valuable Earth.
11
Затова и позициите относно антропоцентризма са различни – немалко теоретици се определят като привърженици на
„просветения” или „благоразумен” антропоцентризъм.
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природа, но и върху представите за човешка
природа и – нещо повече – върху идеята за
света. Законите на механиката съответстват на
процесите в природата, а самата механика,
разбирана като „подражание на природата”,
става модел за научно познание. Откриването
на механичната причинност в природните явления е основната задача на науката, а цел на
научното познание е овладяването на природата. В тезата на Бейкън „знанието е сила” намираме идеала на Новото време – с помощта на
техниката цялата природа да бъде преобразувана и приспособена към човешките нужди.
Едновременно с това научното познание трябва
да отговаря на изискването за обективност, да
е чисто от субективни елементи. Така в продължение на векове се поддържа мита за ценностната неутралност на знанието. Картезианските модели за наука; идеята за овладяването
на природата от човека; вярата в прогреса; индустриалната революция – това са може би
водещите (и твърде сложно преплетени) причини, които са ни довели до днешните екологични
проблеми12.
В светлината на казаното по-горе,искам да
обърна внимание върху един изключително важен момент в идеята на Арне Нес за дълбинна
екология: в нашето съвремие екологията действително вече не може да се дефинира като
ценностно неутрално знание. Тук не е от значение дали ще се придържаме към тясното разбиране за полето на тази наука като дял от естествознанието, по-специално биологията, или
ще предпочетем по-широкото й тълкуване като
интердисциплинарна област, свързваща физическите и биологическите явления, и прехвърляща мост между естествените и социалните
науки. Научното знание винаги има интерпретативен характер, то по същността си е тълкуване и осмисляне на „фактите”, така че нашите схващания за което и да било „обективно
съществуващо” неизбежно са опосредени от
символната дейност на познаващия субект. Теоретичните модели на физиката, биологията и
т. н. са включени в системата на нашия светоглед като идеи за света – призмата, през която

човекът познава действителността и избира
действията си. В този ракурс всяка наука, независимо от специфичния си предмет, се явява
феномен на културата. Затова и противопоставянето „култура – натура” не следва да се приема без уговорки. Самото понятие „природа” и
производното от него понятие „човешка природа” има множество лица в хилядолетната история на културата. Двете понятия се отнасят до
най-дълбоката същност на човека, а тяхното
преосмисляне е от първостепенна важност в
търсенето на решения относно глобалните
проблеми. От такава гледна точка може да се
акцентира върху ценността на връзката между
човека и природата, а това може да стане не
както смята Ролстън, чрез „надхвърляне на
културните релации”, а обратно – чрез тяхното
изследване и преосмисляне. И навярно бихме
били по-последователни ако говорим за преодоляване не на антропоцентризма, а на икономоцентризма.
Непреодолимите трудности, произтичащи
от опита да се отхвърли антропоцентризма и да
се утвърди самоценността на всяко съществуващо проличават в ситуации на морален сблъсък, когато изникват етичните дилеми. Става
ясно, че е трудно, а може би дори невъзможно
да прокараме границата, отвъд която, с оглед
оцеляването си, можем да нарушим неприкосновеността на което и да било съществуващо –
и тук се включват не само животните, растенията, въздуха, почвата, водните басейни, но и
болестотворните бактерии, вирусите и прочее
съществуващи неща, без борба с които можем
да стигнем до унищожние13.
Въпреки че холистичният модел на една
екологична етика е зареден с вътрешни противоречия и поради това е непоследователен, все
пак следва да се отчетат и заслугите – да разкрива относителността на всяка скроена по мярата на човека теория. Макар и обречен на неуспех, опитът за разширяване на обхвата на
етическото отвъд антропоцентричната гледна
точка фокусира вниманието върху важен момент – границата между човека и природата.

12

Модерността е именно това – редуциране на всичко природно съществуващо в цялото му многообразие до статута на
„ресурс”, „материал”, който може да бъде преработен за човешка консумация. Всъщност стара, но често забравяна истина
е, че етичните понятия „добро” и „зло” не съвпадат с „полза” и „вреда” и че ползата е само частен случай на доброто.
13
Разказват, че Алберт Швайцер съзнателно не е стерилизирал напълно операционните маси в своята болница, за да не убива всичко живо. Това може и да е анекдот, но проблемът свързан с биоцентричната етика намира израз в чуството за съдбовност и темата за първородния грях, намерили място в неговата етика на живота.
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Но ако не е възможно тази граница да бъде
премахната, то би било ползотворно нейното
ново осмисляне, защото тя е не само разделителна линия, но и място на връзката и на взаимното опосредяване на двете противоположности. Познавателната сила на разгледаните
учения се изразява в тяхната критичност спрямо еднозначността и редукционизма. Отказът
от едностранчивото издигане в култ на рационалността и утилитарността, оценностяването
на природата и третирането й като субект, а не
като обект за извличане на полза, както и насочеността към култивиране на морални чувства,
са друга немалка заслуга. Положителна страна
на екологичната етика е сериозното и ангажирано осмисляне на нуждата от балансирано
съотнасяне на интересите и щадящо, грижливо
отношение към света, който обитаваме.
Смятам обаче, че следва да се отчете необходимостта от по-дълбоко осмисляне на разбирането за природата като хармонично цяло и
извеждането оттам на принципа за хармония
между човек и природа, тъй като идеята за
хармония предполага нещо твърде устойчиво и
неподлежащо на промени. Едно ново процесуално разбиране за природата, съответстващо
на идеите на некласическата наука, би могло
да даде основата за една отворена, динамична
етика.
Възможно е, освен това, верният отговор
на правилно поставените въпроси да се търси в
противоположната посока – не към отхвърляне

на някакъв тясно разбран „антропоцентризъм”,
а към един нов хуманизъм, т. е. едно обновено
и задълбочено насочване към човека, човешките ценности и културата, към преодоляване на
редукционизма и към себепознание. Образованието е бавен, но мощен двигател в това отношение, а образоваността в сферата на екологичната етика е едно от предизвикателствата.
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THE HUMAN QUALITY (5): ECOLOGICAL ETHICS AND THE CHALLENGES TO
ANTHROPOCENTRISM
Nadya Delcheva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Formed during the seventies of the twentieth century as an important branch of applied ethics (along with
bioethics, medical and bio-medical ethics, the different branches of professional ethics, etc.) the ecological ethics
is concerned with studying new ways of harmonizing the relationship between man and nature. One of the main
topics in the philosophic debate is founding the necessity of shifting the traditional anthropocentric perspective to
biocentrism. Some dilemmas arising from this debate are considered.

72

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2010 (25)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2010 (25)

НЯКОИ ОТ НАУЧНИТЕ ШКОЛИ В ТЕОРИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
СЪПЪТСТВАЩИ РАЗВИТИЕТО НА СТОПАНСКИТЕ ОБЕКТИ
В СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА ПРЕЗ ХХ ВЕК
Никола Григоров
Лесотехнически университет, София
Резюме
Теорията на организацията на стопанските обекти е съпътствала икономическото развитие на обществото
в прехода му от занаятчийска към манифактурно, фабрично и промишлено организирано производство. В хронологичен ред в статията се разглеждат научните школи и концепции в теорията на организацията отнасящи се
до: бюрократичната теория и концепцията за организационно поведение; моделът на Р. Лайкерт за ефективна
организация; организационният потенциал и формиране на жизнеспособна организационна структура на управление; влиянието на институтите и институционалните промени върху организацията.
Ключови думи: организацията като наука; школи и концепции в теорията на организацията
Key words: organization as a science, schools and concepts in the theory of organization

Световното обществено икономическо
развитие е било съпътствано от различни концепции и школи в теорията на организацията.
Организацията, макар и сравнително млада наука, играе много важна роля в процесите на
извършващия се преход от занаятчийско към
манифактурно, фабрично и промишлено производство. Не случайно в някои теоретични
разработки, а също и в практиката, организацията на стопанските обекти се разглежда като
един от производствените фактори, оказващи
влияние върху ефективността на фирмите и
предприятията. Разглеждането на някои от научните школи в теорията на организацията ще
даде възможност да бъдат обяснени извършващите се процеси и промени в стопанските
обекти на световната икономика в края на ХIХ
и през ХХ век.
Бюрократична теория на организацията.
Един от най-изявените представители на тази
школа това е Макс Вебер (1864-1920 г.).
Бюрократичната концепция на М. Вебер се
свързва най-вече с неговата методология от
идеален тип, учението му за рационалното икономическо поведение, разделение и специализация на труда, а така също връзката с типологията на властта и икономическата социология
в цяло [1].
Като най-важен принцип за разбиране на
бюрократичната теория се посочва този за рационалността. Рационализацията на социалните
дейности М. Вебер определя като световен исторически процес особено в епохата на индустриализацията. Една от характерните прояви на
рационализация според него се състои в замя-

на на вътрешната мотивация и привързаност с
традициите за планомерно приспособяване на
хората към съображения, осигуряващи техните
интереси и изгода. Рационализира се начинът
на водене на стопанството, рационализира се
управлението, рационализира се образът на
живота, мисленето и чувствата на хората. Рационализацията на стопанските дейности се
увеличава благодарение на отделянето на работната сила от средствата за производство.
Този подход води към рационална, позитивна
бюрокрация, която икономисва усилия, време,
прави всичко по-качествено и ефективно.
Рационалността според М. Вебер, е важна,
но не е единствената предпоставка за възникване на бюрократична организация. Такава роля играе и механизмът на господство или
властта. Разбира се, става въпрос за използване на властта и господството за икономически
действия, чрез които по мирен, конструктивен
път да се постигнат онези цели, които в други
общества се решават чрез военни средства за
придобиване на допълнителна работна ръка,
суровини и капитали.
Не по-малко важен компонент на бюрократичната организация това е нейната формализация, т. е. действията й да бъдат очертавани
в рамките на съответните правила и инструкции. Благодарение на тяхното използване е
възможно постигането на еднообразие и съгласуваност в действията на подчинените, на непрекъснатостта в действията на организацията.
Като гаранция за непрекъснато и безпроблемно
функциониране встъпва съответният административен щат, ориентиран към обслужване на
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вътрешнофирмения персонал, и от друга като
външен агент за обслужване и взаимоотношение с клиентите. Всичко това е гаранция за
постигане на оптимизация чрез формализация.
Концепции за организационно поведение.
Динамиката на междуличностните отношения
се изучава от науката социология на организационното поведение. Тя е получила достатъчно
широко разпространение и върху нея са работили Р. Блейк, Дж. Моутон, Р. Лайкерт, Р. Таненбаум и др. Междуличностните отношения в
организациите се изграждат и зависят най-вече
от стиловете ръководство. Във връзка с това,
че в практиката няма един-единствен правилен
стил на ръководство, американските учени Р.
Таненбаум и Р. Шмидт ранжират множество
стилове и получават скала от лидерски стилове, изобразени графично [4]. Крайните точки на
скалата те обозначават с 1 – лидер от авторитарен тип, ориентиран към задачите, максимално използващ своята власт и даващ минимална свобода на своите подчинени и с 2 – лидер от демократичен тип, ориентиран към колективно приемане на решенията, допускаш
максимум свобода при минимум власт [1]. Нито една от крайните позиции не е абсолютна,
тъй като нито властта, нито свободата са безгранични. Между тях са разположени междинни
стилове ръководство.
В тази посока и с още по-силно графично
присъствие и използване като аналитичен инструмент за определяне на стиловете на ръководПричинни променливи
Фирмена структура на организацията
Икономическа стратегия
Технология
Социална политика
Квалификационен състав на
персонала

Табл. 1. Модел на ефективна организация
Междинни променливи
Отношение към труда
Професионални навици
Организационен климат
Методи на приемане на решения
→
→ Ниво на доверителност
Лоялност
Способи за стимулиране на
труда

Към причинните променливи той отнася
вътрешно организационните фактори, с междинните променливи характеризира човешките
ресурси на организацията и накрая чрез резултативните променливи изразява крайните резултати на усилията. Акцентирайки върху факта, че ефективна е тази организация, която
подтиква ръководителя да съсредоточи основно
вниманието и енергията си върху създаване на
ефективна работна група за изпълнение на пос74

ство е и предложената управленска решетка от
Роберт Блейк (р. 1918 г.) и Джейн Моутон (р.
1930 г.) [5].
В схемата са очертани пет стила на лидерство (типове управление), разположени в
квадрат, построен между две оси: ориентиране
към задачите и ориентиране към отношенията.
Всяка от осите поведенчески променливи има
скала от девет деления. Двете оси Х и У по
аналогия се свързват с изразеното в концепцията за стила на ръководство от Д. Макгрегър.
При него „теория Х” олицетворява авторитарния ръководител, не търпящ възражение относно изпълнението на производствените задачи, а
„теория У” – демократичния лидер, ориентиран
към междуличностните отношения.
Модел на Р. Лайкерт за ефективна организация. Ренсис Лайкерт (1903-1981 г.) – виден
американски социолог и психолог, специалист
в областта на организационното поведение и
мениджмънта, практикуващ консултант.
В своето творчество Р. Лайкерт успешно
съединява теоретичните изисквания, базирани
на положенията, залегнали в концепциите на
авторите за човешките отношения и провежданите от него емпирични изследвания. В резултат на това той предлага модел за ефективна
организация в основата, на който поставя три
типа променливи и взаимодействието между
тях.

Резултативни променливи
Ръст или намаляване на
производителността на труда
Снижаване или повишаване на
печалбата
Удовлетворяване търсенето от
потребителите
Положение на пазара

тавените пред нея цели, разработва в противовес
на класическата теория своя собствена концепция, наричайки я „Система – 4”. В разработената от Лайкерт „Система – 4”, организацията се
изгражда на база човешките взаимоотношения
и тяхната мотивация в процеса на:
− поставянето и придвижването на целите;
− начина на приемане на решения и ръководство;
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− контрола;
− децентрализацията.
Целта на системата е да активизира участието на персонала при изпълнение на производствените задачи.
За разлика от бюрократичната концепция,
процесът на взаимодействие е отворен и широк
и ръководителите, и подчинените могат да въздействат на целите, методите и дейността на
подразделенията, решенията се вземат на всички нива на управление по пътя на груповото
участие и децентрализация, процесът на контрол акцентира върху самоконтрола и решаване
на проблема, целите на ръководството са високи и ръководителите много добре разбират необходимостта от реализиране на комплекс от
мерки за развитие на човешките ресурси.
Освен всичко друго Лайкерт посочва, че
организация, построена/конфигурирана на база
изискванията от основни положения, залегнали
в класическата теория, е по-скоро неефективна, тъй като тези организации са склонни към
консерватизъм и не отчитат променящия се
характер на външната среда.
Теория на организационния потенциал. В
началото на 70-те години на ХХ век американския учен Игор Ансофф предлага редица нови
идеи, касаещи подходи към развитието на организационната структура на управлението.
Промишлената организация той разглежда като
система, осъществяваща взаимовръзка с източниците на ресурси и с външната среда (пазар на продажбите, конкуренция, правителство
и др.). Това е причината И. Ансофф да разграничи два исторически подхода при формиране
на организационна структура. Първият от тях структурният подход, е бил характерен за периода до Втората световна война. Прилагайки
го, вниманието изцяло е било насочено към
вътрешното построяване (структуриране) на
фирмата, разделение на функциите и рационализация на управлението. В този си вид на приложение подходът се възприема като статичен
модел, тъй като не отчита динамиката на изменение въздействието на външните фактори
върху организационната структура. Вторият
или т. нар. динамичен подход е широко разпространен след Втората световна война. Основното внимание при него е насочено към
анализ на връзките на фирмите в средата, в
която те действат, и с източниците на ресурси.
В рамките на този подход анализът на управленския проблем се осъществява в два етапа. На първия – фирмата се разглежда в усло-

вията на стабилни външни връзки (статичен аспект). Организационните проблеми, възникващи
през този етап, имат оперативен характер. На
втория етап се изучава влиянието на организацията в условията на изменение на външната
среда (динамичен аспект). Организационните
проблеми, възникващи във връзка с това, Ансофф нарича стратегически.
И. Ансофф счита, че основната задача на
висшия мениджмънт на съвременната фирма е
решаване на стратегическите проблеми в условията на изменящата се външна среда. Един от
основните принципи на динамичния подход е
съществуването на тясна зависимост, между
характера и особеностите на външната среда и
ресурсите и поведението на фирмите от една
страна, и нейната вътрешна организация от
друга.
Много важен момент при определяне
стратегията и избора на един или друг вид
структура (функционална, дивизионална или
матрична), е да се осъзнава от мениджърите,
че всяка организация се явява сложна съвкупност от много взаимосвързани елементи, която
съвкупност Ансофф нарича организационен
потенциал. В организационния потенциал той
включва управленския персонал, информацията, ценностните системи и процедури, технологичните процеси. Изменението на един от изброените елементи не означава още изменение
на организацията. Изменението на организационния потенциал е целесъобразно преди всичко
да започва с хората, с управляващите. Затова
следва да се променя системата на ценностите,
действащи на фирмата, преустройство на информационните потоци, останалите елементи.
В основата на организационния потенциал
Ансофф поставя така наречената култура на
организацията – съвкупността от управленски
персонал, системата от ценности, системи и
процедури. Тази част на организационния потенциал е подложена на силното въздействие
от страна на избраната от фирмата стратегия.
От фиг. 1. е видно, че има случаи, когато
неголямо изменение на стратегията може да
изисква радикално преустройство на културата
на организацията (зависимостта S1C1 → S3C3) и
когато изменението в стратегията практически
не изисква изменение в културата на организацията, а следователно и на организационния
потенциал (S1C1 → S2C2).
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Стратегия на поведение (S)
S1C1

S2C2
1.
2.
3.

S3C3
Култура на
организацията
Фиг. 1. Зависимости между промените в стратегиите
и културата на организацията

Самият характер на прехода зависи съществено и от конкретните условия. Така например в рамките на разглежданата теория жиз-

неният цикъл на продукта също оказва влияние
върху изменение на организационния потенциал. Ако продуктът се явява нововъведение, то
изменението на организационния потенциал
трябва да се описва в близост до кривата 3, а
ако продуктът е във фазата на своето морално
остаряване – до кривата 2.
Изложената теория се използва само в организациите, ясно реагиращи на всички изменения на външната среда. За всеки конкретен
случай трябва да се установява оптимална честота на организационни преустройства. Самият
процес на промяна се определя от външните
условия.
Моделът на управление на фирмата показва, че в зависимост от външните условия и
характера на решаваните проблеми висшето
ръководство трябва да концентрира вниманието
си на точно определени моменти, посочени в
матрицата.

Табл. 2. Модел за управление на фирмата (По [6])
Устойчиви външни условия
(оперативни проблеми)

Променящи се външни условия
(стратегически проблеми)

Вид дейност
Характер
на проблема

Получаване на печалба (реализация на потенциала)

Създаване на стратегически потенциал

Външни

Реализация на пазарна стратегия

Разработване на стратегически потенциал (1)

Вътрешни

Икономичност на използване на
ресурсите

Разработване на организационен потенциал (2)
(1) + (2) = пълен потенциал на фирмата

Концепция за формиране на жизнеспособна организационна структура на управление.
През последното десетилетие на ХХ век разпространение получава концепцията за формиране на ефективна организация, носеща названието – „Структура - 5” с автор Хенри Минтцберг – професор в Макгилския университет в
Канада. В пълния си вид концепцията е изложена в монографията „Проектиране на ефективни
организации” и издадена в Лондон през 1993 г.
[3, 7].
Названието на „Структура - 5” се свързва
с факта, че всички разновидности на разглежданата от автора организационна структура на
управление, независимо от нейната отраслова,
продуктова или друга принадлежност, включват
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пет елемента от механизъм, свързващ организацията в едно и обезпечаващ тяхната съгласувана дейност. Към този механизъм се отнасят:
− взаимното регулиране;
− пряко управление;
− стандартизация на работните процеси;
− стандартизация на процесите и дейностите по реализация на продукцията;
− стандартизация на работните навици.
Според Минтцберг, именно това са основните базови елементи на структурата, скрепящи всички елементи на организацията и съдържащи се в отделните типове организации.

НЯКОИ ОТ НАУЧНИТЕ ШКОЛИ В ТЕОРИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА СЪПЪТСТВАЩИ РАЗВИТИЕТО НА …

Табл. 3. Типология на организациите (по Х. Минтцберг)
Предприемаческа
организация

Машинна органи- Професионална
зация
организация

Иновационна
организация

Доминиращ
ко- Пряко управление
ординиращ механизъм

Стандартизация
Стандартизация
на
работните на навиците
процеси

Стандартизация Взаимопомощ
на дейностите по
реализация
на
продукцията

Доминираща част Стратегически
от организацията връх

Техноструктура

Характеристики

Оперативна
ния

ли- Средна линия

Мисионерска
организация

Спомагателен
персонал

Основни
пара- Централизация,
Формализация на
метри за проек- органична
струк- поведението, вертиране
тура
тикална и хоризонтална специализация

Обучение, хоризонтална специализация на работите, вертикална
децентрализация

Групиране
на
пазарите, система за контрол,
ограничена
децентрализация

Органична
структура,
обучение,
групова координация

Фактори за теку- Организацията
е Организацията е
ща дейност (си- млада, не така стара, регулирутуационни)
сложна
техника, ема, неавтоматиотносително пос- зирана техническа
устойтоянно
обкръже- система,
ние, не следва мо- чиво обкръжение
дата, твърда власт
на висшия мениджър

Комплексно, стабилно обкръжение, нерегулируемост, несложна
техническа система,
следване
на модата

Диференциране
на
пазарите,
разширяване на
правата на средните ръководители,
следване
на модата

Динамично
обкръжение,
млада организация, сложни
технически
системи

Разглеждайки типологията на организациите и техните характеристики може да се обобщи, че в периода на жизнената си дейност
предприятията променят своята форма на организация. В различните етапи на жизнения си
цикъл, независимо от интегрирания подход за
приложение на типовете организации, те обикновено използват един или друг доминиращ тип
организационна структура.
От извършения преглед на някои от концепциите и школите в теорията на организацията може да се направи основният извод, че с
класическата теория, развивала се като наука
до началото на Втората световна война, се характеризира период, по времето на който не се
отчита променящият се характер на външната
среда и факторите, които влияят върху организацията на стопанските обекти. По-важните от
тези фактори са били конкуренцията на браншови производители, непрекъснатото усъвършенстване на технологиите, необходимостта от
изпълнители с по-висока квалификация, тенденции към по-голяма индивидуална свобода
наред със съкращаване пълномощията на звената от върха на управленската пирамида и др.
През този период организацията се характеризира със своя структурен подход. При него
вниманието изцяло се е насочвало към вътрешното построяване (структуриране) на фир-

мата, разделяне на функциите, рационалност
на управленската схема и на производствения
процес. В този си вид подходът, отразяващ
приложението на науката в практиката има вид
на модел от статичен вид, тъй като не отчита
динамиката на въздействието на външните фактори върху организационната структура, а ако
има промени, то те са под влияние на вече посочените по-горе действия. Големите корпорации са тези, които се разглеждат като социална
организация на промишлеността, като представителен социален институт на обществото.
Те са тези, които задават идеалите и ценностите на обществото.
Вторият или т. н. динамичен подход е широко разпространен след Втората световна
война. Основно вниманието при него е насочено към анализ на връзките на фирмите в средата, в която те действат и с източниците на
ресурси. Когато тези външни условия са относително устойчиви, управленската схема се
конструира за решаване на оперативни проблеми и нейният модел е от статичен вид, а при
променящи се външни условия – съответно за
решаване на стратегически проблеми и моделът за конфигуриране на организациите е от
динамичен вид. При статичния модел целта е
реализация на пазарната стратегия и икономичност на използване на ресурсите вътре в
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системата, а при динамичния модел – разработване на стратегически и организационен потенциали. През този период, а именно през
втората половина на ХХ век, корпорациите отстъпват водещо място на малките и средни
фирми и предприятия, а мениджмънтът се
превръща в един от водещите социалноикономически институти на пазарното общество, задаващ най-висшите идеали, ценности и
норми на поведение за голяма част от обществото.
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SOME SCHOOLS IN THE SCIENTIFIC THEORY OF THE ORGANIZATION SUPPORTING
THE DEVELOPMENT OF BUSINESS OBJECTS IN THE WORLD ECONOMY IN THE XX
CENTURY
Nikola Grigorov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The theory of economic organization of objects is supported economic development of society in its
transition from craftsmanship to multifactorial and industrial organized production. In chronological order in this
article are considered schools and scientific concepts in the theory of the organization, relating to: bureaucratic
theory and the concept of organizational behavior; R. Laykert model for effective organization, organizational
capacity and the formation of a sturdiness organizational structure of government, the influence of institutions and
institutional changes on organization.
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РИСК МЕНИДЖМЪНТЪТ В МАЛКИЯ БИЗНЕС – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И ЦЕЛ НА
СТРАТЕГИЯТА „ЕС -2020 г.”
Иванка Бонева
Лесотехнически университет, София
Резюме
В доклада се разглеждат актуалните проблеми на риск мениджмънта в малкия бизнес като предизвикателство и цел за изпълнение на стратегията „ЕС - 2020 г.”.
Ключови думи: риск, риск мениджмънт, стратегия за управление на риска
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Съвременната финансова и икономическа
криза предизвика драстично свиване на стопанската активност и сериозна опасност от нова
криза в търсенето. Това подлага на силен финансов стрес малкия бизнес в глобален и европейски мащаб. Сривът на потребителското
търсене, респ. продажбите, води до масово
съкращаване на работни места, в резултат на
което 70% от малките и средните предприятия
(МСП) в Източна Европа са в тежко финансово
състояние, граничещо с неизбежен фалит [5].
В България 52% от анкетираните фирми
сочат, че причината за срива на потребителското търсене е световната криза, а 80% от тях
изтъкват тежестта на нарасналите дългове и
липсата на достъп до кредити [5]. Тази картина
се допълва с данни на Агенцията по вписванията, които показват, че за миналата година
спрямо предходната, фирмените фалити са се
увеличили с 30%, а процедурите по несъстоятелност - с 20%.
Официалната позиция на ЕК е, че възможностите за по-нататъшно стимулиране на търсенето в ЕС са много ограничени, тъй като понататъшната фискална експанзия може да предизвика негативни реакции от страна на финансовите пазари. Също така „не е допустимо
създаването на противоречие между предприеманите сега краткосрочни мерки срещу кризата
и дългосрочната устойчивост и конкурентоспособност на европейската икономика”, в която
над 99% са МСП [2].
Същевременно на дневен ред е стратегията „ЕС – 2020 г.“ за следващото десетилетие с
приоритетните за еврейската икономика цели:
(1) Радикално пренастройване към растеж,
основан на знанието и иновациите; (2) Висока
квалификация и мобилност на работната сила,
готова на обучение през целия живот; (3) Развитие на бизнеса при растяща конкуренция,

стриктни изисквания за ограничено потребление на невъзобновяеми ресурси по цени, бележещи непрекъснато възходящ тренд [2].
Безспорен факт е, че изпълнението на тези
цели ще предизвика допълнителни, неизвестни
и трудни за решаване рискове на общностно и
национално - микро- и макроравнище.
Очевиден факт е, че за малкия бизнес - сега, а още повече в бъдеще, единствено сигурна
е само несигурността. Тези компании, които
притежават организационен и най-вече риск
мениджърски потенциал, ще са гъвкави и приспособими към динамиката на средата, за разлика от други, които ще фалират. Макар и с
неохота трябва да се признае, че в икономическия пейзаж „новото нормално” е постоянната несигурност, ограниченото търсене, ожесточената конкуренция и нарастващият дефицит от
невъзобновяеми ресурси, предлагани на все
по-високи цени. Безвъзвратно отмина и времето на лесния достъп до евтин капитал и кредитен ресурс. От друга страна се стесняват границите на съотношението „правилни и неправилни решения за действия” в резултат на недостатъчните знания и опита на малкия бизнес,
склонността му към инерция, излишна предпазливост или активност, прекомерен оптимизъм или песимизъм. Всичко това с още поголяма сила се отнася до пренебрежителното
му отношение към рисковете и възможностите
за тяхното ограничаване, избягване или поемане, т.е. чрез обоснован постоянно осъществяван риск мениджмънт. Именно от него в найголяма степен зависи жизнеността и устойчивостта на МСП като неотменими елементи на
дългосрочния им успех. Благодарение на риск
мениджмънта е възможно да се опознават рисковете според: техните източници, видове и
ефекти; времето на възникване и отмиране;
въздействието им и адекватното поведение за
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реакции; необходимостта от трансформации на
организационно-управленската дейности много
други.
Всичко това подчертава огромната роля на
риск мениджмънта като предизвикателство и
цел за просперитета на икономиката на европейско и национално ниво, в която преобладават МСП. Те именно са главните заложници на
рецесията, но и участници за изхода от нея
чрез сериозно отношение към риск мениджмънта. Повече от сигурно е, че той е предизвикателство не само за МСП, но и за постигане
на целите в стратегията „ЕС – 2020 г.“ през
следващото десетилетие.
*
* *
Една от най-важните характеристики на
риск мениджмънта е, че е процес, който се
състои от седем етапа/стъпки, илюстрирани на
фиг. 1.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

АНАЛИЗ

ОЦЕНКА

НАБЛЮДЕНИЯ И ПРЕГЛЕДИ

ОБСЪЖДАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

ПРОУЧВАНЕ

ТРЕТИРАНЕ

Фиг. 1. Етапи/стъпки в риск мениджърския процес

Накратко тяхното предназначение е следното:
− Стъпка 1. Провеждане на вътрешноорганизационни обсъждания и при необходимост - консултации с външни експерти (от министерствата, браншовите
асоциации, застрахователните компании) относно проблемите на рисковата
среда, приоритетните видове риск за
сектора, вкл. за фирмата и възможностите за тяхното управление;
− Стъпка 2. Проучване/сканиране, известно и като разкриване/описаниедокументиране на риска;
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−

Стъпка 3. Идентификация, чрез която
се установяват видовете риск;
− Стъпка 4. Анализ на идентифицираните рискове;
− Стъпка 5. Оценка на анализираните
рискове чрез избор и приложение на
подходящи количествени и/или качествени методи, и индикатори;
− Стъпка 6. Третиране/обработване на
рискове с цел управление;
− Стъпка 7. Наблюдения и прегледи –
постоянни и/или периодични.
Както се вижда на фиг. 1., стъпките 1 и 7
присъстват при всички останали. Или обсъжданията и консултациите, наблюденията и прегледите са перманентна дейност, подпомагаща
всички останали стъпки. Обратното е също
вярно - резултатите от другите стъпки (2, 3, 4,
5 и 6), служат за осъществяване на стъпка 1 и
7 (подр.: Ив. Бонева).
Обобщените резултати служат за разработване на рамка на модел/сценарий за риск
мениджмънта като процес, който съдържа
следните елементи:
Елемент 1. Общ рисков профил. Той отразява рисковете, които предварително са проучени/сканирани, идентифицирани, анализирани
и по възможност количествено оценени. От
значение са и резултатите от извършените:
− проучвания на бизнес средата – външна и вътрешна;
− оценка на риск мениджърския потенциал – знания, квалификация, натрупан опит, т.е. ниво на управленска
култура за справяне с риска;
− проучвания на отношението към риска
от страна на собственици, мениджъри
и персонал.
Важно е да се напомни, че МСП не притежават достатъчен ресурс за обстойно проучване на външната среда. То е първостепенна
задача на министерството, което може и трябва
да предоставя съответната информация, както
и да изготвя прогнози за очакваните промени
във външната за бизнеса среда. В тази насока е
необходимо да се акцентира върху влиянието
на външните фактори - политически, социални,
икономически,
природни
и
техникотехнологични. Индивидуално и/или съвместно,
те влияят на фирмената дейност, вкл. на риск
мениджърския процес.
Проучването на вътрешната среда е пряк
ангажимент на собствениците, мениджърите и
персонала на фирмата. Те най-добре я позна-
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ват, както и влияещите й фактори – от спецификата на осъществяваната дейност до технико-технологичното ниво, квалификацията на
персонала и много др.
Това проучване осигурява необходимата
информация за основните характеристики и
особености на вътрешната среда и на присъщите й рискове според:
− техните източници, видове и особености (технологии, финанси, работни места, управление, информационно осигуряване и пр.);
− обектите, изложени на опасност - работните места, недвижимото и движимото
имущество,
интелектуалната
собственост и др.;
− оценката на потенциала за рационален
риск мениджмънт - на индивидуално и
общофирмено ниво, вкл. превантивните и последващите действия спрямо
очаквани или настъпили щети.
Получените резултати от външното и вътрешното проучване на бизнес средата, както и
оценката на управленския потенциал, са основа
за разработване на рисков профил на фирмата.
Той служи за правилен избор на целите и приоритетите на риск мениджмънта, осигурен с
предварителни резултати – междинни и крайни.
Колкото по-точни са те, толкова по-достоверен
е самият рисков профил.
Изключително важно е и установяването
на текущия потенциал за реализация на риск
мениджмънта, от който зависят бъдещите решения, сред които най-често са за:
− преструктуриране, разширяване, свиване на дейността, съобразно предвидена или внезапно възникнала рискова
ситуация;
− усъвършенстване на планирането и
финансово-счетоводния контрол;
− осигуряване на достатъчни (по количество и качество) ресурси за ефикасен риск мениджмънт - човешки, материални и финансови.
Особено полезни са периодичните прегледи за оценка на приспособимостта на текущия
риск мениджмънт от гл. точка на следващите
групи фактори, влияещи върху бизнес средата:
− индивидуални фактори – знания, умения, опит, толерантност към риска,
склонност за неговото ограничаване,
избягване или поемане;
− колективни фактори, определящи общата толерантност спрямо риска (от

страна на собствениците, мениджърите
и персонала) и наличния управленски
капацитет;
− външни фактори или техни компоненти
- с пряко или индиректно въздействие.
Получените резултати се обобщават в
оценка на текущия управленски потенциал,
като основа за корекции, повишаващи ефективността на риск мениджмънта.
Елемент 2. Основна функция на риск мениджърския процес. Благодарение на тази функция се прецизират „в движение” параметрите
на рисковия профил, а оттам на модела за реализация на риск мениджмънта. Освен това тя
осигурява съгласуваност, единство и еднопосочност
на
целите,
респ.
планираните/постигнатите междинни и крайни резултати.
Този елемент улеснява фокусирането върху
правилната посока на безрисково функциониране на фирмата. От друга страна се установява подходящата организационна форма за целенасочена, обоснована, активна и системно
провеждана дейност.
Обсъждането и приемането на основната
функция като елемент на общата рамка на
модела, неговите цели и принципи, са първостепенни за правилната ориентация на риск мениджмънта. Важен е и изборът на подходящ
инструментариум, идентифициран и делегиран
за приложение по нива, структури и персонални ангажименти. Всичко това е с ясно очертани
цели, роли и ефекти. Същевременно е възможно да се планират необходимите ресурси за
реализация на риск мениджмънта, както и да се
формират реалните условия за активно и мотивирано участие на целия персонал при разработването и изпълнението на фирмената политика спрямо риска (в синхрон с планирането,
отчетността, контрола и пр.).
Функцията на риск мениджмънта е въз основа на приемливите нива на рисковете, респ.
своевременните действия за ограничаване, избягване или поемане. Тази функция е ефикасна
само ако е в единство с общофирмения мениджмънт – условие за формиране на управленски потенциал за съвместна дейност, съобразно
принципа – отгоре надолу и обратно.
Независимо от спецификата на дейността
на МСП, е препоръчително колективното участие при реализацията на тази функция, особено
при: обсъждане и съгласуване на фирмените
цели; включване на елементи от риск мениджмънта в стратегическото планиране; приемане
на допустими за фирмата нива на риска; усъ81
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вършенстване на системата за контрол; персоналните отговорности и др.
По принцип основната функция на риск
мениджърския процес отразява поведението на
всички участници – собственици, мениджъри и
целия персонал.
Елемент 3. Интегриран процес на риск
мениджмънта. Той е възможен след разработване и приемане на предходните два елемента.
Неговото съдържание и предназначение е във
връзка с принципа на всеобхватност на дейността и участието на всички - собственици,
мениджъри и персонал в риск мениджърския
процес. Стартът по елемент 3 се поставя с
колективно прието решение. То се основава
върху предварително събрана и обработена
информация за: идентифицираните известни
рискове като вероятност да настъпят и подлежащи на управление; риск мениджърския капацитет във фирмата; подходящия управленски
инструментариум. В преобладаващите случаи
елемент 3 се реализира като стандартен процес от посочените етапи/стъпки, и в съответствие с принципа – отгоре надолу и обратно –
отдолу нагоре.
Важно е да се изтъкне, че при реализацията на елемент 3, е от изключително значение
качеството на събраната и обработената информация. Тя е основата за разработване и
внедряване на специализирани компютърни
програми, които облекчават извънредно интегрирания процес на риск мениджмънта [6].
Елемент 4. Подготовка/обучение на персонала. Той е колкото важен, толкова и подценяван елемент на общата рамка на модела за
реализация на риск мениджмънта. Тази констатация важи особено за нововъзникнали микрои малки предприятия, вкл. такива, които са в
първоначалния петгодишен период. Става въпрос за компетентна работна сила, способна да
се справя ежедневно с настоящи и бъдещи рискове. По този повод американският национален
институт за стандарти и технология (NIST) препоръчва самооценка на степента на готовност
на персонала, а оттам и на съответните мерки
за диференцирано обучение [8]. Важно изискване е създаването на подходящи условия за
съчетаването му с режима на работа. Чрез
обучението персоналът получава знания за
риск мениджмънта, като неразделна част от
трудовото ежедневие. Осъзнава необходимостта от постоянното им разширяване,
допринасящо за повишаване на потенциала и
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опита за справяне с риска - на индивидуално,
екипно и общофирмено ниво.
Всъщност разгледаните елементи на общата рамка на модела на риск мениджмънта,
са и основата за разработване и приемане на
стратегия за срок от 3 до 5 години за МСП и с
хоризонт 10 години за големите компании.
*
* *
Разработването, както и изпълнението на
общата рамка на модела на риск мениджмънта,
както и на стратегията, е в съответствие със
следните основни принципи:
1. Максимална изгода, означаваща, че
сред разработените алтернативни модели на риск мениджмънта се избира този, който е с най-висок положителен резултат – изгода, и при минимално допустими негативни ефекти.
2. Приемливи резултати от избора на решение за действия спрямо риска. Останалите алтернативни решения влизат в
сила при промяна на рисковата ситуация.
3. Допустимо променливи резултати от
реализацията на риск мениджмънта, изключващи опасността от фалит.
4. Осигуряване на условия за постигане на
оптимално съотношение „изгода - ниво
на риска”, т.е. предвидените разходи за
риск мениджмънта, са по-ниски от фактически реализираните разходи.
Съобразяването с тези принципи чрез
оценки на ефектите от тяхното приложение,
осигурява условия за своевременни корекции и
пренастройване на риск мениджмънта към
адекватни решения, различни от първоначалните. Това е ефикасен подход за реакции, променящи „поведението” на бизнеса при всяка
предвидена или внезапно настъпила рискова
ситуация.
Също така при промяна на иначе предвидената среда (неблагополучия и нестабилност),
има готовност за незабавен преход от приетия
модел на риск мениджмънта към алтернативен.
*
* *
В заключение са следните препоръки с цел
ефикасен риск мениджмънт в МСП:
1. Поради ограничения им управленски
капацитет е необходимо министерствата, и
браншовите асоциации (чрез специално изградени отдели с екипи от висококвалифицирани и
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опитни риск мениджъри) да изготвят и предоставят:
− обща рамка на модели/сценарии на
риск мениджмънта;
− ежегодни прогнози за евентуални рискове в сектора и алтернативни решения за тяхното ограничаване, неутрализиране или поемане;
− периодична информация за състоянието и очакваните тенденции на пазарите
на суровини и продукти/услуги;
− сигнали за възможности за влизане на
конкретни пазарни сегменти, чрез
оценка на рисковете и потенциалните
възможности за успех – свръхпечалба.
2. От изключителна важност е министерствата да подпомагат разработването и изпълнението на стратегии за риск мениджмънта, отчитайки спецификата на сектора и потенциала на
МСП.
3. Повече от наложително е да се насърчават научните изследвания в областта на рисковата проблематика, ориентирани към приложни решения за ефективен риск мениджмънт
в контекста на приетия принцип в европейската
общност: „Мисли първо за малките!”.
4. В контекста на изпълняваната стратегия
„ЕС -2020 г.” и устойчивото развитие на малкия бизнес, се налагат периодично провеждани
мерки за:
− преоценка на бизнес модела;
− оптимизиране на: гъвкавостта на
предприемаческата дейност;
− достъп до капитал;
− разширяване на пазарни позиции;
− ускоряване на процеса за вземане на
решения;
− непрекъснато усъвършенстване на

риск мениджмънта като процес, модел и стратегия;
− оказване на своевременна помощ за
провеждане на ефикасен и ефективен
риск мениджмънт;
− повишаване на доверието към фирми,
внедрили риск мениджмънта.
Тези мерки не са нови, но със сигурност
при кризата добиват нова тежест, като реална
възможност за стабилизиране и развитие на
малкия бизнес за постигане на целите в стратегията „ЕС – 2020 г.”.
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Резюме
Концепцията за новата икономика и разразилата се глобална икономическа криза поставят нови акценти
върху стратегията за развитие на информационните технологии и тяхното влияние върху конкурентоспособността на икономическите субекти. В статията се разглеждат основните аспекти на глобалната икономика,
мястото и значението на информационните технологии в нейното развитие. Изследва се стратегията на развитие и изборът на информационните системи, като основа на интегрираните системи за управление. Изборът и
оценката на стратегия за развитие на информационната система са поставени в контекста на особеностите на
отделните икономически субекти в условията на глобална икономическа криза. Направен е опит да се формулират и определят основните параметри и показатели за избор и модифициране на информационната стратегия при съвременното състояние на информационните технологии и парадигмите в управлението.
Ключови думи: информационни технологии, нова икономика, икономическа криза, стратегия
Key words: information technology, new economy, economic crisis, strategy

Въведение
В съвременното развитие на света и отделните държави отчетливо се открояват три
процеса, а именно глобализацията, развитието
на новата икономика и глобалната икономическа криза. Тези три явления и процеси са непосредстено свързани и обусловени и дават отражения, както в глобален мащаб, така и върху
всяка отделна икономика, в т.ч. и на българската.
Ако се спрем хронологически на посочените процеси, то несъмнено, глобализацията е
на първо място, независимо от това, че новата
икономика и конкретно информационните технологии (ИТ) внасят нови ракурси в нейното
развитие и измерения. От друга страна, глобализацията и информационните технологии пък
опосредстват размаха и скоростта на развитие
на глобалната икономическа криза.
1. Развитие на процесите на глобализация
Първоначално за глобализация, като самостоятелно явление започва да се говори през
80-те години на миналия век. Термина за първи
път се среща в публикация на Т. Левит, публикувана в „Харвард бизнес ривю” [1]. Тук с това
понятие се означава феномена на сливане на
пазарите на отделните продукти, произвеждани
от големите транс национални компании (ТНК).
К.Оме [2], в книгата си „Свят без граници”
посочва, че световната икономика определя
взаимозависимостта на три центрове ЕС, САЩ
и Япония (в случая и Китай). Глобализацията
определя, че силните „актьори”, на икономи-

84

ческата сцена ще бъдат „глобалните фирми”.
Б. Бади от Парижкия институт за политехнически изследвания отбелязва, „че единно определение за глобализация не може да се даде, но
въпреки това биха могли да се обособят три
основни негови измерения на това, а именно:
− исторически процес развиващ се в продължение на много столетия;
− унифициране на света, привързаност
към единни ценности, стремеж към
универсиализация;
− нарастваща взаимозависимост следствие, от която е подронване и разрушаване на националния суверинитет под
напора на глобалните фирми, религиозни групировки, транснационални управленски структури, които взаимодействуват не само помежду си, но и със
самите държави.”.
Глобализацията се третира, като форма на
международна конкуренция [3] и в случая се
разглежда, като огромно увеличаване на мащабите на световната търговия и другите процеси
на международен обмен в условията на все по
открита, интегрирана и не признаваща граници
световна икономика. Интензивността на външноикономическите процеси се засилва от редица фактори, като: технологичния прогрес; либерализацията на икономиката и търговията;
разширяване сферата на дейност на организациите на база новите средства за комуникации;
единни стандарти за пазарна икономика и прехода от традиционните форми за общуване към
комуникации. Една такава концепция за глоба-
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лизацията може да бъде изобразена графично,
както е дадена на фиг. 1. [3].
Във връзка с глобализацията възниква
понятието „глобален бизнес” [5], в рамките на
който е възможна всякаква комбинация от
звена на възпроизводствения процес на
Транснационалните компании и което е
съществено,
използуване
на
единни
маркетингови, иновационни и производствени
стратегии в целия свят.

Това става възможно благодарение на два
основни процеса в световната икономика. От
една
страна
нараства
мобилността
(възможността за териториално преместване),
а от друга се наблюдава увеличаване на
възпроизводимостта (възможността да се
повторят, изкопират, възпроизведат) ресурси,
продукти, технологии, както и образци на
стопанско поведение.

Експорт на културни
образци като нова форма на
световни стопански връзки

Либерализация на
световната икономика

Нов етап в технологичното
развите на световната
икономика

Намаляване значимостта на неикономическите фактори от
външноикономическата дейност на страните – намаляване на
информационните, външноикономическите , вътрешноикономическите и
културни бариери между страните
Свързани с
разпространен
ието на
еднотипни
стандарти на
живот и
стопанска
дейност

Свързани с
технологичната
замяна на
невъзпроизводими
ресурси

Нарастване на
възпроизводимостта на
ресурсите и продуктите

Свързани с
промяна на
държавно
политическото
устройство

Свързани с
намаляване на
информационната монополизация на световния пазар

Нарастване на мобилността
на ресурсите и продуктите

Значително намаляване на териториалните и нарастване на
организационните и корпоративни фактори за развитие

“световен конструктор”

Фиг. 1. Схема на причинно-следствените връзки на процеса на глобализация

Подобна икономизация на обществото
протича главно поради проникването на информационните технологии на основните територии на световните стокови и финансови пазари. Л. Клайн [6] въобще свързва глобализацията с разпространението на новите информационни технологии, само като средство за
намаляване неопределеността на световните

пазари. Съобщенията за икономическите възможности и сделки бързо се предават в целия
свят. За редица стоки и услуги, вече са необходими няколко дни или седмици, за да се
придвижат от единия край на света до другия,
докато информацията се придвижва незабавно.
Ако в някоя част на света стават съществени
изменения на пазара, то за тях става извество
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мигновено в другите части на света. Това в
най-голяма степен е характерно за фондовите
борси, валутните и стоковите пазари, както и за
научните открития и тяхното използуване.
Внедряването на информационните технологии в процеса на търговете доведе до намаляване на информационните бариери между
териториално отдалечените площадки и намаляване на информационната монополизация на
пазарите.
Особена роля в процеса на глобализация
играе новия етап на научно-техническия прогрес, което води до активно заместване на производството на материални блага с производството на услуги и до намаляване на материало и
енерго поглъщаемосттата на световното производство.
Може да се приеме, че либерализацията
на световната икономика, и особено нейното
постиндустриално развитие са взаимодопълващи се ключови фактори, водещи до придобиване от международната конкуренция на глобални форми.
Глобализацията дава на отделните страни
възможности да мобилизират значително поголям обем на финансови ресурси, доколкото
инвеститорите могат да използуват по-широк
финансов инстументариум на увеличаващото
се количество пазари.
Допълнителните възможности създавани
от глобализацията, наред с това, създават и
заплахи. Последните условно могат да бъдат
разделени на две групи:
− краткосрочни заплахи, свързани не само с основните тенденции в глобализацията, но и с неадекватната външноикономическа политика на някои от икономически развитите страни;
− развитите страни играещи ролята на
глобален център, в повечето от случаите проявяват политика на двойни стандарти отразяващи техните краткосрочни
национални интереси.
2. Новата икономика и информационните технологии
Човечеството навлезе в ХХІ век с глобални
и радикални промени, които засягат всички
сфери и области на икономиката, политиката и
социалния живот. Те водят до формирането на
икономика от нов тип преходът, към която започна още през 90-те години на ХХ век. Първото десетилетие на ХХІ век явно преминава под
знака на нейното влияние. Изчерпването на по-
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тенциала на традиционните модели на производство, присъщи на индустриалното общество, наложи съвременните информационнокомуникационни технологии, наречени още високи технологии. За характеристика на мащабните икономически изменения най-често се използва терминът „нова икономика” („new
economy”), или „икономика, базирана на знанията” („knowledge - based economy”). Структурните признаци на „новата икономика” показват, че тя е от информационно обслужващ
тип. За разлика от традиционния досегашен модел, новата икономика се основава на различен
тип активи, които провокират нови възможности за бизнеса в глобална среда и поставят коренно различни проблеми за разрешаване.
Терминът „нова икономика” [9, 10] в значителна степен е свързан с разпространението на
Интернет и независимо че световната компютърна мрежа има приоритетна роля във формирането на „новата икономика”, тя не се
свежда само до използването на Интернет комуникациите. Ние действително ставаме свидетели на това, как под влиянието на информационните технологии възниква икономика, в
която най-важен актив се оказват нематериално
осезаемите ресурси - стоки, суровини, работна
сила, оборудване, а нещо, което е неосезаемо
- интелект, информация, знание, опит.
Някои автори използват понятието „нова
икономика”, като своеобразен синоним на
комплекса от наукоемки отрасли, свързани с
производството и обслужването на информационно-комуникационното оборудване, със
създаването и разпространението на програмни
продукти, с развитието на комуникационните
мрежи и др. Други разбират под това понятие
организационни и институционални иновации.
Различните автори влагат в този термин своеобразно съдържание. На тази основа могат да
се отграничат три основни значения характеризиращи понятието „нова икономика”, които
обаче не изчерпват напълно възможните определения:
1. Способност на икономиката да се
развива с достатъчно високи темпове,
при ниско равнище на инфлацията и
безработицата [11]. В дадения случай,
същността на новата икономика се
свежда
до
противопоставяне
на
възгледите
на
класическата
макроикономическа
теория
и
състоянието
продължителен
на
безинфлационен ръст, наблюдаван в
американската икономика.
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2. Всички отрасли на икономиката, непосредствено свързани с производството и
разпространението
на
информация
[12].
3. Процесите на глобализация и световна
интеграция, които от една страна изменят условията на функциониране на
всяка отделно взета национална икономика, а от друга изискват нови подходи
към избора на национална икономическа стратегия и координация на политиката между страните [13].
В едно съвременно определение новата
икономика, се трактува като „икономика на
знанията”, „основана (базирана) на знанията
икономика”. Формирането на новата икономика е резултат от развитието на нови знания.
Техният растеж особено през последните десетилетия е силно ускорен и динамичен. Съвременната икономика - това е икономика, основана на знанията, или икономика на знанията.
По такъв начин, новата икономика е, както
производство, така и използване на нови знания
и превръщането им в самостоятелен фактор на
производството, играещ водеща роля в останалата система от фактори.
Новата икономика е съвкупност от отрасли, характерни с:
− висок дял на човешкия и интелектуалния капитал в сравнение с другите материални производствени фактори;
− висока специфичност и даже уникалност на нематериалните активи;
− много голяма иновационна компонента
и високи темпове на обновление. Може да се каже, че обновяването на
производствените технологии или продукти и услуги има перманентен характер. Това доближава икономиката
на знанието до отраслите на високите
технологии;
− към икономиката на знанието може да
се отнесат изцяло сектори, като образование, наука (производство на фундаментални знания и иновации), информационните технологии и т.нар.
интелектуални услуги (консултиране,
информационно посредничество, маркетингови услуги и пр.). Освен това, тя
обхваща управленските и иновационните елементи на всички отрасли на
икономиката. На практика протича дифузия от секторите, свързани с новата
икономика, към предприятията от тра-

диционните отрасли. Пример за това
са корпоративните информационни
системи, превръщането на НИОКР в
първа фаза на „стандартния” производствен процес в рамките на „класическите” предприятия и промишлени
групи и на корпоративните университети.
Днес икономиката на знанието реализира
доста по-високи темпове на растеж в сравнение с традиционните отрасли - средно 2 пъти.
Нейният дял в икономиките на развитите страни
съставлява 20-25% и има тенденция към нарастване.
Ефективността на влияние на икономиката
на знанието върху стопанството се определя от
модернизиращото въздействие върху традиционните отрасли, съществено повишавайки тяхната производителност.
Основната задача на икономическата политика е да осигури условия за ефективно използване на иновационните и интелектуалните
продукти и услуги в цялата икономика, да създаде работеща система на взаимодействие на
съответните сектори на новата икономика с
потребителите. Като отделна задача на стопанската политика се явява формирането на клъстъри „наука-образование-информационни технологии”, „образование-интелектуални услугиинформационни технологии” и др.
Целите за развитие на икономиката, основана на знанието, са свързани с няколко аспекта:
− икономиката на знанието е политически
приоритет за България, осигуряващ
придвижване към групата на развитите
държави;
− тя създава възможност за повишаване
конкурентоспособността на традиционните отрасли и качеството на продукцията, намалява производствените и транзакционните разходи;
− развитието на „новата икономика” е
един от пътищата за диверсификация на
стопанството;
− създаване на новия експортен потенциал;
− развитието на икономиката на знанието
осигурява формирането на новата информационна и институционална пазарна инфраструктура.
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3. Разработване на ИТ стратегията
Съвременните информационни и комуникационни технологии с техния бързо нарастващ
потенциал и бързо намаляващи издръжки, разкриват по-големи възможности за появата на
нови форми за организация на труда и заетостта в рамките, както на отделната корпорация,
така и в обществото, като цяло. Спектърът на
тези възможности значително се разширява.
Принципна характеристика на информационната технология е получаването от ползователите на достъп до мощни информационни
системи чрез работни станции и персонални
компютри. Телекомуникационните технологии
дават възможност да се преустроят организационните структури на предприятието за :
− реализираене на алтернативни форми
на взаимодейдствие, както вътре в
корпорацията, така и с външния свят
чрез създаването на вътрешни мрежи;
− промяна в методите за управление
(контрол, анализ, планиране, организиране);
− постепенно преодоляване на ограниченията, определящи необходимостта от
физически контакт при съвместна работа.
В замяна на функционалните йерерхични
структури възникват по-динамични и гъвкави
организации, базирани на мрежова информация, способни да усещат потребностите на пазара, и да реагират много бързо.
Икономическият аспект на организационните изменения в производството, резултат от
внедряването на информационните технологии,
е не само намаляване на издръжката на производството (резултат от увеличаване скоростта
на обработка и предаване на информацията), а
от повишаване на пазарната привлекателност
на продуктите, чрез съкращаване времето за
тяхното разработване. Основните причини за
използуването на информационните технологии
при вътрешното преустройство на компаниите
е необходимостта от поддържане на конкурентоспособност, намаляване на стратегическото
изоставане, както и създаването на добавена
стойност и осигуряване на икономичеки растеж.
Понастоящем, когато промените в бизнеса
са особено динамични и когато значението на
конкуренцията е определящо, е необходимо да
се определи, как информационните технологии
ще помогнат в това направление. Освен това
при неефективно използуване на информаци-
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онните технологии (ИТ) в дадена фирма, има
вероятност даден бизнес да няма конкурентни
предимства пред конкурентите в ерата на глобализацията, както и да бъде обречен на провал. Информационната стратегия на фирмата
може да се разработва независимо от нейната
обща стратегия, но липсата на съгласуваност
между тях може да доведе до значителни неблагополучия.
Стратегията по ИТ трябва да се разработва
въз основа на потребностите на бизнеса в перспектива.
Когато става дума за стратегия по ИТ
трябва да се отчита, че отделните фирми влагат в това различно съдържание. В едни от случаите се има предвид компютърното преоборудване, в други планиране работата на Интернет сайта и др. В същност ИТ стратегията е
част от общата стратегия за развитие на фирмата, в която е посочено, по какъв начин найактуалните технологии в дадения момент за
дадения бизнес могат да подобрят бизнес процесите на фирмата и на тази основа да се получи допълнителна печалба.
В широкия смисъл ИТ стратегията е план
за развитие на информационните технологии
(инфраструктурата на ИТ), поддръжка на бизнеса, взаимодействие на персонала (персонала
по ИТ и ползувателите), както и процесите
осъществяващи се на границата информационни технологии - персонал. Целта на ефективната ИТ стратегия е да намали операционните
разходи и да увеличи за сметка на това, тази
част от бюджета, която се насочва за нови вътрешни проекти за внедряване на нови технологии за бизнеса.
При всички случаи за формулиране на ИТ
стратегията трябва предварително да са разработени стратегиите по основните направления
за дейността на фирмата, след което да се
разработи ИТ стратегията за нейната поддръжка и оптимизиране.
Един примерен комплекс от дейности при
разработване на ИТ стратегията може да
включва:
− анализ на текущата инфраструктура на
ИТ, като се анализира не само технологията, но и работата на хората и
процесите;
− определяне на какво ниво на зрялост
се намира фирмата по отношение на
ИТ, кои са нейните изоставащи
компоненти;
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−

анализ на стратегията на фирмата за
близките няколко години и връзките на
инфраструктурата на ИТ с бизнеса.
Да се определи на какво ниво на зрялост трява да бъде ИТ, за да съответствува на целите на фирмата;
− разработване на тактически план за
създаване на модули и процеси в съответствие с модела за оптимизиране
на инфраструктурата, и какви ресурси
и време са необходими за това.
Комплексът от работи за разработване на
стратегията трябва да се базира на модела за
зрялост на инфраструктурата (на Gartner), както и на модела за оптимизиране на инфраструктурата (на Microsoft).
Главното условие за максимизиране на
ефективността на информационните технологии в управлението на организацията е прилагане на принципа на системния подход, който
взема предвид редица фактори и по един или
друг начин засяга прилагането на информационните технологии. Въплъщение на този принцип е създаването на информационна система
за контрол върху даден обект. В момента, дори
и сред експертите няма ясна дефиниция на понятието „информационна система”. Повечето
определения страдат от два основни недостатъка:
На първо място, те са фокусирани върху
едни идеални условия, тъй като се отнасят
само до информация, която се използва пряко
за управление на процесите, а за една реална
цел е присъщо не само излишна, но понякога
явно ненужна и за съжаление, дори и паразитна
информация.
От
друга
страна,
съществуващите
определения на информационните системи се
простират
извън
контекста
на
организационните
структури,
системи за
управление, въпреки че за информационния
процес между обекта и организационната
структура
на
административния
апарат
съществува тясна взаимозависимост и взаимно
влияние. В подкрепа на новите икономически
механизми трябва да бъдат разработени
адекватни пазарни отношения, интелигентни
системи
за
информационни
и
телекомуникационни
технологии,
Подценяването на ролята, на който и да е от
текущите икономически процеси, може да се
превърне в спирачка за фирмата.
Всъщност, принципно новите явления в
икономиката на страната се нуждаят от ин-

формация и аналитична помощ. По-специално,
в съвременните условия могат да се променят
банкови и инвестиционни дейности, данъчното
облагане, застраховане, нови тематични области (маркетинг, мениджмънт, фондови борси, на
фондовия пазар и т.н.). Тези социалноикономически области трябва да бъдат оборудвани с ефективното прилагане на информационни технологии, които напълно да отговарят
на спецификата на пазара.
През последните години голяма част от
дебата за развитието на корпоративното
управление, се провежда от гледна точка на
практическото приложение на съвременните
информационни технологии. Проблемът с
изграждането на интегрирани системи за
управление се превърна в отделен клон на
науката за управление, което доведе до
развитието на цялата индустрия на високите
технологии.
Заключение
Анализът на взаимовръзката на информационните технологии, в процесите на глобализация и формиращата се нова икономика при
глобалната икономическа криза показва, че:
Информационните технологии са сърцевината на процесите на формиране на новата
икономика, т.е. „икономиката на знанието”.
На базата на информационните технологии процесите на глобализация променят значително своята характеристика във всички свои
измерения.
Развитието на корпоративните системи за
управление, като резултат от развитието на
информационните технологии, оказва влияние
не само върху тяхната техническа реализация,
но и по отношение на тяхната структура и
същност.
Развитието на системата за управление
поддържана от съответната информационна
система, трябва да се осъществява на базата
на разработената ИТ стратегия, която трябва да
бъде непосредствено съгласувана с общата
стратегия на фирмата.
Възникването и развитието на икономиката
на знанието е третата икономическа революция
в човешката история. Новата икономика, наричана още информационна, е основана на производството, разпределението и използването
на знанието, а нейна инфраструктура е световната информационна мрежа. В това се състои
смяната на парадигмата на икономическото
развитие, при което съществено се намаляват
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материално-ресурсните и производствените
ограничения на „границите на растежа”.
В условията на глобална икономическа
криза ИТ секторът е засегнат в по-малка степен, тъй като ИТ са средството за намаляване
на негативните последствия върху отделните
икономически субекти и икономиката, като цяло.
Съвременните информационни и комуникационни технологии с техния бързо нарастващ
потенциал и бързо намаляващи издръжки, разкриват по-големи възможности за появата на
нови форми за организация на труда и заетостта в рамките, както на отделната корпорация,
така и в обществото, като цяло.
Внедряването на информационните технологии води до намаляване на информационните
бариери между териториално отдалечените пазари и намаляване на тяхната информационна
монополизация.
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THE NEW ECONOMY, ECONOMIC CRISIS AND STRATEGY IN INFORMATION
TECHNOLOGY
Galin Milchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The conception of new economy and the widespread global economic crisis put new emphasis on strategy
for the development of information technologies and their impact on competitive economic actors. In this article
the basic aspects of global economy and the place and importance of information technology in its development
were examined. A strategy of the development and selection of information systems as the basis for integrated
management systems was investigated. The selection and evaluation of the development strategy for information
system were placed in the context of the particularities of individual economic actors in global economic crisis. It
was made an attempt to formulate and define the basic parameters and indicators for the selection and
modification of information strategy at the current state of information technology and management paradigms.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ
Анна Розева
Лесотехнически университет, София
Резюме
Управленската дейност е свързана с изработване на решения на базата на комплексен анализ на натрупани данни за процеси в организацията. Анализите включват разнообразна обработка на данните и подходяща
визуализация за превръщането им в полезна информация за обосновка и подпомагане на управленските решения. Особена стойност имат аналитичните платформи, позволяващи превръщането на информацията в знания
за закономерности и тенденции на развитието и възможността на тази база да се формулират прогнози за бъдещо поведение. В статията се разглеждат аспекти на информационни технологии за откриване на знания.
Представят се основни типове анализи свързани с управление за осигуряване на устойчиво развитие. Посочва
се подход за провеждане на анализи в средата на конкретна софтуерна система. Използването на получените
чрез него резултати в управленската дейност осигурява устойчиво развитие на организацията с възможностите
за установяване на тенденции в развитието на бизнес процесите, анализи на взаимовръзки и прогнозиране
стойности на индикатори на производителността.
Ключови думи: системи за подпомагане на решенията, откриване на знания, аналитични модели, метод за
анализ
Key words: decision support system, knowledge discovery, analytical models, method for analysis

Увод
Управленската дейност е свързана основно с изработване на решения за бъдещи действия и начин на поведение на организацията.
Управлението е ефективно ако решенията осигуряват устойчиво развитие и просперитет. В
настоящия етап на развитие на икономиката –
икономика на знанието [1] мярката за качество
на управленските решения е степента на обвързването им със знания. Знанията се разглеждат като формирани от натрупаните данни
за протичането на бизнес процесите чрез съответни информационни и комуникационни технологии. Следователно основен фактор за качество на управленските решения е степента на
тяхното обвързване с анализи на генерирани
знания. Осигуряването на устойчиво развитие
предполага решения за изпреварващи действия
в динамичната и изменчива среда на функциониране на организациите. Подобни решения се
базират на прогнозиране на стойностите на
ключови индикатори на производителността.
Прогнозирането се основава на открити закономерности и правила в резултат на статистическа обработка на натрупани данни за характеристиките и протичането на извършвани бизнес процеси. Проблемите, които са свързани в
най-голяма степен с управлението на бизнес за
постигане на устойчиво развитие се отнасят до
идентифициране на потенциални клиенти за

включване в маркетингови кампании; прогнозиране на бъдещи продажби, анализ на потребителската кошница и откриване на групи от
съвместно купувани продукти, откриване на
последователност на пазаруване, откриване на
фактори, влияещи върху задоволяването и задържането на клиентите - фиг. 1.

Фиг. 1. Управленски решения за устойчиво развитие
и свързани анализи със знания

Основните типове управленски решения,
показани на фиг. 1. за осигуряване на устойчиво развитие са показани заедно с информационното им осигуряване като типове анализи за
откриване на знания в натрупаните данни.
Настоящата разработка е посветена на
изясняване на същността на информационната
технология за откриване на знания в бази данни.
Представя се съдържанието на аналитичен модел за приложение в маркетингови кампании.
Предлага се методика за реализация на модела
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в средата на Microsoft SQL Server. Описва се
приложение на модела за прогнозиране на потенциални адресати на кампания.
1. Информационна технология за откриване на
знания
Знание от гледна точка на целите на бизнес анализа представлява закономерност, зависимост, правило, прогноза. Технологията откриване на знания представлява автоматизирано
извличане на скрита, неизвестна преди и потенциално полезна информация, съдържана в данните, както и необходимата за това предварителна обработка на използваните данни, интерпретация на получените резултати и представянето на откритата полезна информация във
формат, полезен за взимане на управленски
решения в условия на неизвестност [2]. Ключови концепции на дефиницията са: автоматизиран, скрит и полезен. Автоматизиран определя
начин за реализация на технологията. Скрит и
полезен се отнасят до получаването и използването на знания. Скрити в данните знания се
добиват основно чрез обработка със статистически способи. Полезността на добитите знания
се състои в използването им за прогнозиране
на неизвестни стойности на признаци, индикатори, мерки. Реализацията на технологията
включва следните основни етапи [3]:
− Изследване – свързан е с наличните
данни. Състои се в тяхното изчистване,
трансформации, избор на множество от
записи за обработка, ограничаване броя
на колоните до практически приемлива
стойност и прилагане на способи за избор от тях на такива със статистическа
значимост.
− Изграждане и оценка на модел – динамичен и итеративен процес, свързан е с
разглеждане на няколко различни модела и избор на този с най-добри качества
за прогнозиране и стабилност на резултатите в рамките на тестовите примери.
− Използване – свързан е с прилагане на
изградения модел върху нови данни за
генериране на прогнози или оценка на
очакван резултат.
Етапите на процеса за откриване на знания са представени на фиг. 2.
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Фиг. 2. Процес за откриване на знания

2. Подход за откриване на знания за подпомагане на управленски решения
Проблеми и методика за подпомагане на
управлението чрез анализи в реално време са
представени в [8]. Модел на анализ за откриване на знания със софтуерна реализация е описан в [4]. Представеният тук подход реализира
процеса на фиг. 2. и е приложение на модела
за конкретен управленски проблем.
− Проблем – анализ на потребителско
поведение и откриване на потенциални
клиенти;
− Софтуерна среда – Microsoft SQL
Server [5].
Изборът на проблема е продиктуван от
важността му за осигуряване устойчиво развитие на бизнеса. Microsoft SQL Server е освен
платформа за управление на бази данни, така
също и за интегриране, анализ на данни и откриване на знания.
2.1. Изследване на данните
Оперативните информационни системи на
бизнеса регистрират извършваните транзакции
и натрупват данните за тях в база данни. Структурата на базата данни обикновено включва и
таблица/таблици с данни за клиентите. Обичайни признаци на клиентите са: име, адрес, телефон, пол, възраст, образование, професия,
годишен доход, семейно положение, брой деца,
наличие на собствено жилище, притежание на
кола, дата на първа покупка и т.н. В таблицата
на реализирани транзакции се съдържат данни
за вида на закупените продукти. Анализът има
за цел да установи кои от клиентите, които не
са закупили даден продукт е вероятно да го
направят. Те ще бъдат включени като адресати
в маркетингова кампания за този продукт. Анализът се основава на данните за признаците,
описващи досегашните клиенти на този продукт.
Чрез изследване на съществуващите в базата
таблици се избират таблици с данни за досе-
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гашни клиенти на продукта и възможни потенциални клиенти. С оглед компактност на представянето на подхода няма да бъдат разглеждани
проблеми на предварителната подготовка и
евентуални преобразувания на данните.
2.2. Изграждане на модел на анализ
Изграждането на модел включва избор на
алгоритъм и входни данни от определените в т.
2.1. Алгоритъмът се избира в зависимост от
решаваната статистическа задача. Разглежданият управленски проблем се свежда до класификация на признаците описващи клиентите
според тяхното влияние върху прогнозирания
признак. Microsoft SQL Server предлага различни алгоритми за класификация. Един от найчесто използваните е дърво на решенията. Този
алгоритъм се избира за дефиниране на модела
на анализ. Източник на входни данни за алгоритъма е таблицата на клиентите, закупили продукта.
За изграждането на модела е необходима
настройка на входните данни. Тя включва
указване на включените колони и дефиниране
техния логически тип. Логическите типове колони са: ключ, входна, прогнозируема. Примерна настройка на тип на включените в модела колони от таблица с клиентски данни е показана на фиг. 3. Таблицата е взета от база данни
Adventure Works [6].

Фиг. 3. Изграждане на модел – настройка на входните данни

От показаните на фиг. 3. част от атрибутите на клиентите за ключ е посочен Customer
Key, който е ключ на самата таблица. Прогнозируема колона е Bike Buyer (стойностите указват купувал ли е клиентът продукта). Като
входни за модела колони са избрани атрибути
като възраст, отдалеченост и т.н. Невключени в
модела колони (Ignore) са обикновено такива с
данни за контакт (тук e-mail). Те не се обработват от модела при класификацията на клиентите, но след изграждането на класовете на клиентите са достъпни като допълнителни признаци на техните представители. Елемент на настройката на модела е уточняването на типа на

съдържанието на колоните – дискретни или
непрекъснати стойности. Различните алгоритми
работят със съответен тип съдържание на
прогнозираните колони. Има алгоритми, които
могат да работят с всеки от типовете. Коректната работа на модела и в двата случая изисква
съгласуване на алгоритъма и съдържанието на
колоните. В разглеждания случай прогнозираната колона Bike Buyer е с дискретни стойности
(0, 1). Алгоритъмът дърво на решения ще се
използва за прогнозиране на този тип стойности.
2.3. Тестване на модела
Тестване на изградения модел се извършва
чрез прилагането му върху тестов набор данни.
Тестовият набор е част от входните данни определена по случаен принцип. Съотношението
на входните и тестовите данни обикновено е
70/30. Разделянето на данните за модела на
входни и тестови гарантира сходството на двата набора данни и съответно минимизира
ефекта от възможно противоречие в тях и съдейства за по-доброто разбиране на характеристиките на модела. След обработката на модела с входните данни той се тества с тестовия
набор чрез генериране на прогнози. Тестовият
набор съдържа известни стойности на прогнозируемата колона, което прави възможна оценката на коректността на извършваните от модела прогнози. Като мярка на оценката е използвана класификационна матрица – фиг.4.
Тя показва броя на вярно и грешно прогнозираните стойности в тестовите данни.

Фиг. 4. Тестване на модел с класификационна матрица

Точността на модела определена от фиг. 4.
се определя от сумата на стойностите по диагоналите на матрицата, която е 4008 верни
прогнози и 1537 грешни.
2.4. Изследване на знанията открити в модела
Резултатите за влиянието на признаци на
клиентите върху покупателната нагласа за закупуване на продукта са показани на фиг. 5.,
която съдържа два изгледа на закономерностите открити от модела. В лявата част са показани трите признака на клиентите с най-голямо
влияние върху прогнозируемата колона (в сре-
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дата). Те са брой притежавани коли, възраст и
годишен доход. В средната част на фиг.5. е
показана структурата на дървото на решения
до трето ниво. Вижда се, че признакът брой
коли е с най-голямо влияние за прогнозираната
колона потенциален клиент. Признакът, който
създава възел в дървото на следващото ниво
може да е възраст или годишен доход за различните стойности на броя притежавани коли.
За всеки възел в дървото е показана статистическа информация в таблицата в дясната част
на фиг. 5. Така напр., избраният възел Въз-

раст<36 е от тип 3 – вътрешен; има 2 наследника; генерираното правило за достигане до
възела (node_rule) от корена и правилото за
достигане до него от родителския му възел
(marginal_rule) са указани с XML [7] означения.
Вероятностите на възела изобщо и спрямо родителския възел са съответно 0,016 и 0,07.
Разпределението на възможните стойности на
прогнозируемата колона (липсваща, 0, 1) във
възела е 0; 23; 187 с вероятности 0; 0,109;
0,89. Броят случаи (клиенти) за този възел е
210.

Фиг. 5. Знания, открити от модела

3. Генериране на прогнози чрез модел със знания
Показаният на фиг. 5. модел съдържа класификация на признаците на клиенти закупили
даден продукт според тяхното влияние. Създаването на модела е с цел използването му за
идентифициране на потенциални клиенти на
този продукт чрез генериране на прогнози. За
прогнозиране се използва таблица с данни за
клиенти, която като структура (колони) е сходна с таблицата, използвана при създаването на
модела. Прогнози се създават чрез дефиниране
на заявки към модела. За дефиниране на заявката е необходимо установяване на връзка
между прогнозируемата колона в модела и съответна колона в използваната входна таблица
в заявката. Връзки трябва да бъдат установени
и между колоните в модела с най-голямо влияние върху прогнозираната колона – възраст,
годишен доход, брой коли и съответните им
във входната таблица. Ако в таблицата за прогнозиране липсва някоя от тези колони тя може
да се създаде чрез изчисление. Така напр. ако
липсва колона възраст, но съществува колона
дата на раждане възрастта може да бъде изчислена. Резултатът от изпълнението на заявката е
представен на фиг. 6.

94

.
Фиг. 6. Прогнозиране с модел със знания

Показаният резултат представлява част от
списък на потенциални клиенти (стойност 1 в
прогнозираната колона). Дефиницията на заявката за получаване на този резултат съдържа
функция, която прогнозира вероятност за стойност 1 в колоната потенциален клиент на входната таблица. Тя трябва да включва също и колони, чието съдържание представлява интерес.
Така в конкретната заявка са включени колони
с данни за контакт на потенциалните клиенти –
име и адрес, както и възраст като признак със
силно влияние върху прогнозираната колона.
Всеки ред в резултата на фиг. 6. съдържа изчислена вероятност на достоверност на прогнозата. Определените чрез прогнозната заявка
потенциални клиенти или част от тях на базата
на вероятността за достоверност могат да бъдат включени в маркетингова кампания за съответния продукт.

УПРАВЛЕНИЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ОТКРИВАНЕ И АНАЛИЗ НА ЗАКОНОМЕРНОСТИ

Изводи и препоръки
Разработката представя подход за приложение на аналитичен модел съдържащ правила,
закономерности и взаимовръзки за подпомагане управлението на бизнес организация. Дефинирани са основни проблеми на управлението
насочени към осигуряване на устойчиво развитие. Избран е проблемът за идентифициране на
потенциални клиенти и към него е приложен
подходът за анализ базиран на откриване на
знания. В средата на Microsoft SQL Server е
създаден модел, направена е оценка на качествата му и е използван за генериране на прогноза, резултатите от която да бъдат използвани в
рамките на маркетингова кампания. По аналогичен начин подходът може да бъде приложен и към други основни проблеми на управлението. С оглед подобряване точността на модела се препоръчва да се използват няколко
алгоритъма със сходно действие и чрез сравнение да се избере този с най-добри качества.
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MANAGING SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH MINING AND ANALYSIS OF
PATTERNS
Anna Rozeva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Management concerns decision making based on complex analysis of data about organization’s processes
flow. Analyses involve complex processing of stored data and proper visualization techniques that turn data into
useful information thus substantiating and providing for decision making. Analytical platforms enabling the
conversion of information into knowledge about patterns of organization’s development in order to provide for the
elaboration of forecasts for future behavior are of particular value. Current paper examines main aspects of
information technologies for knowledge discovery. Basic analyses types concerning management providing for
sustainable development are presented. Method for performing these analyses by the tools of specific software
system is outlined. The implementation of results obtained in management provides for organization’s sustainable
development through the possibility of discovering trends in business process flow, relationships analysis and
forecasting key performance indicators.
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СТОКОВАТА БОРСА В ГОДИНАТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА В БЪЛГАРИЯ
Симеон Елазаров
Лесотехнически университет, София
Резюме
През 2009 г. световната финансова криза порази България и се отрази и върху работата на стоковата
борса1. Анализирани са резултатите от борсовата дейност и е оценено развитието на Софийска стокова борса
за същия период.
Ключови думи: борса, борсова търговия, борсови стоки, борсови сделки, борсови котировки
Key words: commodity exchange, exchange trading, commodities, exchange transactions, quotations

Световното развитие през 2009 г. премина
под знака на глобалната финансова криза, в
условията на която - за разлика от стагнацията
на капиталовите пазари и сриването на фондовите борси, стоковата борсова търговия отбеляза рекордни обороти, особено в страни като
Китай и Индия. През първото тримесечие на
годината България продължи небивало успешното си икономическо развитие от 2008 г. и
изглеждаше като „обетована земя” на фона на
световната криза. За съжаление страната не
можеше да избегне влиянието на негативните
икономически процеси в световен мащаб и
глобалната криза бурно навлезе у нас през
второто тримесечие на 2009 г. Тя удари реалната икономика при запазване на относителна
стабилност на родния финансов сектор и се
изрази в повсеместна рецесия и дефлация в
националното пазарно пространство. Това закъснение във времето на отражението на световните процеси в страната предполага и побавното преодоляване на последствията от кризата за националната ни икономика. Търговията
обаче, в качеството си на реален индикатор на
обективните икономически процеси, отразява
незабавно негативните последици и това позволи Софийска стокова борса да предвиди трудностите с които ще се сблъска през годината,
както и да предприеме навреме необходимите
мерки за неутрализиране на отрицателните
последици.
Организационно развитие на Софийска стокоба
борса
На 26.05.2009 г. се проведе ежегодното
отчетно събрание на акционерното дружество
1

Софийска стокова борса (ССБ). На него бе
отбелязан рекордният за 10-годишното съществуване на ССБ АД общ обем на оборота в
стойностно изражение през 2008 г. Бяха направени редица предложения за по-нататъшното
развитие на борсата, като бе подчертана нуждата от електронизация на борсовата търговия
и създаването на Клирингова къща (КК). Отново бе изтъкната главната нормативна пречка за
изграждането на последната, а именно – липсата на специалната Наредба за устройството и
дейността на КК, в съответствие с постановките на действащия Закон за стоковите борси и
тържищата (ЗСБТ).
През 2009 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. Членовете на борсовата корпорация намаляха с 1 и в момента на пода на ССБ АД
реално търгуват 61 борсови члена, при 50
изисквани от закона (ЗСБТ). Общият брой на
акредитираните брокери, обаче, бе увеличен с
9 нови и възлезе на 82 реално търгуващи борсови посредници, което допринесе за фактическото нарастване на борсовата активност.
Независимо от очаквания спад на общия обем
на оборота на борсата за 2009 г. вследствие на
икономическата криза в страната, броят на
сключените борсовите сделки за годината нарасна, а клиентската мрежа на ССБ АД се
разшири значително. През 2009 г. Борсовият
арбитражен съд разгледа и успешно реши 4
арбитражни дела, които не са във връзка със

Независимо от факта, че в България оперират 3 лицензирани стокови борси – в София (ССБ АД), в Пловдив (ПСБ) и в Русе
(РСБ), можем да приемем Софийската в качеството й на национална стокова борса, доколкото през 2009 г. по данни на
Държавната комисия по стоковите борси и тържища на нея е осъществен над 96% от борсовия оборот в страната. (На ПСБ–
малко над 3%, а на РСБ – под половин процент.)
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Обобщени данни за дейността на борсата през
2009 г.
Въпреки световната финансова криза, изминалата 2009 г. бе сравнително успешна за
борсовата търговия на пода на Софийска стокова борса. Естествено в тази кризисна за България обстановка, на ССБ АД не се запази възходящият тренд на стоковия оборот в стойностно изражение от предишните години, но пък
бяха регистрирани рекорден брой сделки – 684
(фиг. 1.).
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Фиг. 1. Брой сключени сделки по години

След преобразуването на борсата в АД и
лицензирането й през 1998 г., през 1999 г.
оборотът в стойностно изражение бе едва 44
млн. лв., докато десет години по-късно - през
2009 г., реализираните борсови сделки са на
обща стойност 312 915 170,84 лв., като усреднената стойност за борсова сделка в размер
на 457 000 лв. (фиг. 2.) при рекордния брой
сделки е добро постижение.
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спорове по сключването на борсовите сделки
или за тълкуване на клаузите им. Приключилите с решения в срок дела са две групи. Първата
обединява делата по претенции на борсови
членове срещу клиентите им, а втората - дела
по претенции за неизпълнение на борсови
сделки по обществени поръчки за зърно от ДА
„Държавен резерв и военновременни запаси”.
От своя страна Съветът на директорите на ССБ
АД постанови само едно административно наказание за провинение на 1 брокер, нарушил
Борсовия правилник, но без икономически последствия за неговия клиент.

Фиг. 2. Средна стойност на борсова сделка на ССБ
АД за периода 2001-2009 г. (в хил. лв.)

За поредна година се утвърждава тенденцията на пода на ССБ АД да се сключват основно сделки с нехранителни стоки - основно с
горива и енергоносители, което утвърждава
борсата като представителен пазар за тези ресурси в национален мащаб. През 2009 г. за
пореден път относителният дял на кръг „Нехранителни стоки” нарасна рекордно, като на
ССБ АД се утвърждава практиката на световните стокови борси, в чиято дейност най-активно
се търгуват т.н. „нехранителни борсови стоки”
– енергоносители, химикали, метали, дървесина и т.н.
В кръг „Нехранителни стоки” бяха сключени рекорден брой - 661 сделки (срещу 587
през 2008 г.) на обща стойност 312 705
576,84 лева, а сделките със зърнени култури
(11 на брой) са на второ място с оборот от
161 050,00 лева. Търговията на кръг „Хранителни стоки” през 2009 г. обхваща хранителни
продукти, които традиционно се търгуват на
стокова борса, като са сключени 12 сделки на
обща стойност 48 546,09 лева.
Изминалата 2009 г. стартира с рекордно
висок оборот за м. януари от 69 427 128,10
лв. (20 млн. лв. през 2008 г.), а в рамките на
първото тримесечие бе реализиран борсов
оборот в размер на 80 275 158,49 лв. Второто
тримесечие на годината беше най-успешно за
нарастването на борсовия оборот и в стойностно изражение възлиза на 91 155 065,71 лв.
Традиционно през летните месеци се отчита
занижена активност на ССБ АД и през третото
тримесечие бе регистриран оборот от 52 303
013,17 лева. Четвъртото тримесечие бе силно
повлияно от кризата, но въпреки това борсовата активност бе висока и оборотът бе на стойност 89 074 238,56 лв.
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Фиг. 3. Движение на цената на захарта на борсите в
Лондон и Ню Йорк през 2009 г. (в USD/тон)

През 2009 г. наблюдавахме променлива
цена и на суровото слънчогледово олио на найпредставителния пазар в световен мащаб –
борсата в Ротердам (фиг. 4.). В началото на
годината цената беше на ниво около 770,00
долара за тон, а в края й тя нарастна с 25% до
нива от 965,00 долара за тон. В България, за
разглеждания период, цената на рафинираното
слънчогледово олио в бутилки по 1 л. без ДДС
остана значително по-стабилна в сравнение с
международните пазари и от 1,36-2,18 лв./л
без ДДС в началото на годината дори спадна до
1,31-1,99 лв./л без ДДС към края й.
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Анализ на търговията в кръг „Хранителни стоки”
Активността в кръг „Хранителни стоки” е
традиционно по-слаба в сравнение с резултатите, постигнати на другите два борсови кръга.
През годината на борсовия под се търгуваха
тютюневи изделия и спиртни напитки с дял
74% от оборота на кръга. Присъстваха оферти
„купува” и „продава” за готварска сол и се
сключиха сделки на нива 38 лв./т без ДДС.
Сделки с основните хранителни продукти захар и олио не бяха сключени, но през цялата
година в списъците за борсовите сесии имаше
„търсене” и „предлагане”. За разлика от големите ценови флуктуации, отчетени през годината на световните борсови пазари за захар,
които доведоха до нарастване на цената й над
2 пъти в долари за тон (фиг. 3.), цената на захарта в България се запази стабилна с минимални изменения през цялата година, като в
края на 2009 г. се предлага на нива от 12801330 лв./т без ДДС (1290-1320 лв./т в края на
2008 г.).

Фиг. 4. Движение на цената на слънчогледово олио
на борсата в Ротердам за 2009 г. (в USD/тон)

Брашното като типична борсова стока и
през 2009 г. активно присъстваше в офертните
списъци, като котировките „продава” бяха предимно от производители (мелници). В началото
на годината цените на предлагане бяха в диапазона 410,00-500,00 лева на тон без ДДС за
брашно тип 500 в чували по 50 кг. Логично
след драстичния спад в цената на хлебната
пшеница поевтиня и брашното и в края на годината бяха регистрирани котировки в диапазоните, показани в таблицата по-долу, сравнени
с нивата от 2008 г.
Табл. 1. Котировка на брашно
Котировка „Продава”
Стока
12.2009 г.
12.2008 г.
Брашно тип 500
280,00400,00 –
400,00
500,00
Брашно тип 700
270,00380,00 –
350,00
420,00
Брашно тип 1150
220,00250,00
250,00

Общата констатация за ценовите флуктуации на хранителните стоки, търгувани на пода
на ССБ АД е, че те са в тесни граници, което
говори за определена стабилност в ценовата
конюнктура на хранителните стоки в България,
като колебанията на последната в рамките на
разглежданата година, въпреки глобалната финансова криза, са незначителни. Това се потвърждава и от факта, че нямаше напрежение
на българския пазар за основните изходни хранителни суровини през цялата 2009 година.
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Фиг. 5. Структура на борсовия кръг „Нехранителни
стоки по основни борсови групи за 2009 г.

сорта на няколко международни пазара) беше
53 долара за барел, а към края на годината
достигна 79 долара за барел, т.е. бележи ръст
с 48% (фиг. 6.).
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Анализ на търговията в кръг „Нехранителни
стоки”
За поредна година се потвърждава тенденцията болшинството сделки на ССБ АД да се
сключват на кръг „Нехранителни стоки”, като
през 2009 на него се формира над 98,00% от
борсовия оборот. На фона на постоянния ръст
на оборота в този кръг за последните 10 години
в общия годишен оборот на ССБ АД, заслужава
да се отбележи, че докато в началото на периода от 1998 г. нарастването е драстично, след
това то продължава да расте плавно, доближавайки се по този показател до световните борсови пазари.
Активността на търгуване в този борсов
кръг се запази сравнително висока в рамките
на цялата 2009 г. с 661 сделки, като усреднената им стойност е 473 079,54 лв./сделка и
надвишава показателя за средна стойност на
сключена борсова сделка на ССБ АД.
На фиг. 5. е представена структурата на
оборота по основни групи стоки за 2009 г.

Фиг. 6. Спот цени на суровия петрол за 2009 г. (в
USD/барел)

Следвайки този тренд, цените на основните горива, които следим на плац Средиземно
море (фиг. 7.), бяха както следва (в скобите
към януари 2009 г.) в долара на тон: бензин
693,00 (496,00), дизел 673,00 (318,00), газьол 633,00 (421,50), което представлява
средно повишение с около 50-60% за годината
(фиг. 7.).
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Продължи тенденцията към относително
нарастване в стойностно изражение на търгуваните обеми енергоносители (горива и енергийни материали), които формират 94,15% от
общия оборот на кръг „Нехранителни стоки”
или 294 411 610,16 лв. и то в условия на ярко
изразена криза в покупателната способност на
потребителите в България и в света. В групата
на горивата на пода на ССБ АД се търгуват
различни видове бензин, дизелово гориво, газьол, пропан-бутан, авиационно гориво, гориво
за отопление и др.
През 2009 г. цените на основните горива
неизменно следваха посоката на цената на
суровия петрол, която влияе в голяма степен
на всяка сфера от съвременната икономика. В
началото на годината средната цена на суровия
петрол (наблюдавайки кошница от 15 различни
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Фиг. 7. Спот цени на петролни продукти – Средиземно море за 2009 г. (в USD/тон)

На ССБ АД през изминалата година найактивно от групата на течните горива се търгуваше дизеловото гориво. В началото на годината се сключваха сделки на нива 1170-1485 лв.
за хил. л без ДДС, докато в края на годината те
достигнаха 1487-1555 лв. на хил. л без ДДС,
което е увеличение от около 20% 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 1335 до 1360
лв. за хил. л без ДДС, а в края на годината от
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Анализ и резултати от търговията на кръг
„Зърно” на ССБ АД
През изтеклата 2009 г. 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: агрометеорологичните прогнози и природните условия по
време на сеитбата, растежа и прибирането на
реколтата, конкретните и навременни мелиоративни мероприятия, провеждани от производителите; конюнктурата на зърнения пазар в останалите страни от Черноморския регион - Русия, Украйна, Румъния, Грузия, Турция, (също
Казахстан) и от ЕС; интересите на крупните
търговци и инвестиционните фондове в света;
политиката на държавите - световни износители
и потребители; прогнозите за равнищата на
100

производство и потребление на зърно; курса на
еврото и американската валута; цените на горивата, на работната ръка и селскостопанската
техника. Особено внимание заслужават страните от региона, които са традиционни нетни износители на зърнени храни и наши главни конкуренти в тази област – Русия и Украина (на
фиг. 8.), докато останалите държави, с изключение на Казахстан, редовно осъществяват
внос на зърно.
190,00

170,00

150,00

130,00
Русия

Украйна

България

110,00
05.1.09
17.1.09
29.1.09
10.2.09
22.2.09
06.3.09
18.3.09
30.3.09
11.4.09
23.4.09
05.5.09
17.5.09
29.5.09
10.6.09
22.6.09
04.7.09
16.7.09
28.7.09
09.8.09
21.8.09
02.9.09
14.9.09
26.9.09
08.10.09
20.10.09
01.11.09
13.11.09
25.11.09
07.12.09
19.12.09
31.12.09

1500 до 1520 лв. за хил. л без ДДС, което отразява ценово нарастване от около 14%. В
групата на течните горива активно се търгуваха
и два вида бензини (А98Н и А95Н), цените на
които от 1290-1500 лв. на хил. л без ДДС в
началото на годината, в края й достигнаха до
1550-1710 лв. на хил. л без ДДС, т.е. увеличението е с около 20%
На второ място по оборот се подрежда
групата на химикалите и химическите продукти, която формира 2,20% от борсовия оборот
на кръг „Нехранителни стоки”, на обща стойност 6 862 987,12 лева. Сключиха се множество сделки и с парафин, различни видове масла, грес и смазки, при относително постоянни
цени.
На четвърто място в кръг „Нехранителни
стоки” се нареждат сделките с метали и метални изделия с оборот от 4 040 339,82 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. През
годината бяха сключени множество сделки с
черен и цветен скрап, при ограничени ценови
флуктуации.
Групата на дървения материал, хартията и
влакната формира 958 535,81 лева от оборота. В рамките на 2009 г. се търгуваха – греди,
трупи, дъски, минни подпори, пилоти, фасониран материал, ОЗМ от широколистни и иглолистни дървесни видове. Цените се движеха в
тесен диапазон.

Фиг. 8. Движение на цената на хлебната пшеница –
незабавна доставка в Русия, Украйна и България за
2009 г. (в USD/тон)

Тези фактори доминираха търговията със
зърно в страната, като преобладаващата част
от сделките се сключваха извън борсата. Все
още борсата не се е утвърдила като глобален
пазар на малкия и среден бизнес в страната и
за това на най-големия и представителен борсов пазар в България - ССБ АД, оборотът на
кръг „Зърно” през 2009 г. в стойностно изражение бе едва 161 050,00 лв.
Хлебна пшеница
Реализираните договори на ССБ АД са не
само за хлебна, но и за фуражна пшеница.
Основно сделките са през месец юли, когато
на пазара излиза новата реколта и през месец
декември, когато производителите традиционно
се нуждаят от свежи средства за следващия
производствен цикъл. Цените на сключените
сделки бяха както следва:
Табл. 2. Цени на хлебна пшеница (в лева за тон без
ДДС)
хлебна пшеница
фуражна пшеница
07.2009 г.
195,00
175,00
12.2009 г.
210,00

Като цяло пазарът на зърно на ССБ АД
през 2009 г. бе твърде вял. Това се дължи ос-
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новно на слабата все още информираност на
производителите за ролята на стоковата борса
и нежеланието на купувачи (мелници, търговци,
износители) да „излязат на светло”, т.е. на
прозрачния и финансово защитен пазар – борсата. Още преди жътвата започнаха медийните
(а не пазарни) дебати, относно цените, размера
и качеството на очакваната реколта в България.
В началото на 2009 г. цените на пшеницата на
ССБ АД бяха в диапазона 185,00-240,00 лв/т
без ДДС (за сравнение с началото на 2008 г.
440-520 лв./т). По време на жътвата цените
започнаха, както всяка година, леко да падат до
нива от 180,00-210,00 лв./т без ДДС. Настъпилата и в България икономическа криза, прогнозите за добра реколта в световен мащаб (668
млн. т при 682 млн. т през 2008 г.) и за България (3 600 000 т. при 2 400 000 т през 2007
г.), както и преходните запаси в световен мащаб (191 млн. т при 118 млн. т 2007/2008 г.),
доведоха цената до постигнатите нива. Не на
последно място трябва да отбележим и един
фундаментален фактор при формиране на цените, а именно намалената оценка на световните експерти за глобалното потребление на
пшеница, което е с 2 млн. т по-малко в сравнение с предходната година (643 срещу 645
млн. т).
Създадената напрегната ситуация за поредна година доведе до протести на производителите в България, които се успокоиха едва
когато официално бе обявена минималната
интервенционна цена за производителите в ЕС
от 101,31 евро за тон. Този факт, заедно с
международните цени на зърно и цялостната
обстановка на зърнените пазари, повлия на
котировките за зърно и на ССБ АД, които в
края на декември 2009 г. бяха „продава”
220,00-240,00 лв./тон без ДДС.
Колебанията в цената на хлебната пшеница през последните 2 години е незначителна.
Но пословичен стана фактът, че една година
реколтата е ниска, следващата - висока, както
и недоброто качество на реколтата. Това редуване на крайности предизвиква и сериозните
ценови флуктуации през годината не само в
нашата страна.
Царевица
Годината се оказа благоприятна за отглеждането на царевица. В началото на 2009 г. царевицата запази ценовите си нива на ССБ АД
от края на предходната година, които бяха
между 180,00-230,00 лева за тон без ДДС (за

сравнение - 440,00-490,00 лв./т през януари
2008 г.). През м. май до м. юли започна плавното поскъпване на тази стока и на редовните
сесии на ССБ АД бяха регистрирани цени в
диапазон „купува” 220,00 – „продава” 300,00
лв./т без ДДС. Възходящият тренд при цената
на царевицата продължи до края на август,
когато излязоха данни от Световния съвет по
зърното за реколта 2009 г., а именно 795,6
млн. т (787,8 млн. т 2008 г.). Допълнително
влияние оказват драстичния спад в износа, вялото търсене на царевица в следствие световната криза и котировките на международните
борсови пазари.
В началото на м. ноември трендът при цената на царевицата отново обърна посоката си.
Съгласно прогнозите на борсовите анализатори
добивът на царевица в света през 2009/2010 г.
ще възлезе на около 787 млн. т, което е с 4
мил. т намаление в сравнение с предишната
година. Очертава се и рекордно потребление на
царевица и основни маслодайни култури през
следващия сезон, не само за фураж, но и за
производство на биогорива. Увеличеното търсене на продоволствени стоки и използването
на зърнени култури за производство на биогорива в рамките на американския континент и
ЕС-27 са основните фактори за напрегнатия
световен баланс и започналото възходящо развитие на цените в света. Проблемът с биогоривата е изключително сериозен и светът се нуждае от правилна стратегия в конкурентната
битка между продоволствения и горивния пазар. Има и противодействащи фактори на възходящия ценови тренд, произтичащи от икономическата криза и дефлацията, които би трябвало да предизвикат значителен спад в платежоспособното търсене.
Маслодаен слънчоглед
През изминалата 2009 г. на сесиите на
ССБ АД активността в търговията с маслодаен
слънчоглед се запази висока и се сключиха
множество сделки на цени, както следва:
Табл. 3. Цени на маслодаен слънчоглед
маслодаен слънчоглед
2009 г.
лева на тон без ДДС
месец февруари
440,00
месец септември
350,00
месец октомври
360,00-420,00
месец ноември
485,00-520,00
месец декември
520,00
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Причината за повишението на цените в
рамките на изминалата година е отново, както
и при хлебната пшеница и царевицата, невъзможността на България да остане извън ценовата конюнктура на Черноморския и ЕС пазари.
През 2009 г. маслодайният слънчоглед продължи да се налага на вътрешния и световните
пазари като суровина не само за хранителна
добавка и фураж, но и за производство на биогорива, особено в рамките на Европейския континент.
Развитие на информационните услуги, обзори и
анализи от ССБ АД
Дейността на отдел „Информация и анализ” към дирекция „Търговия и информация” в
ССБ АД през изминалата 2009 г. продължи с
нарастващ темп и бележи относително високо
развитие спрямо предишни години. Главните
причини за това са:
1. Активното търсене и използване на
наша и световна борсова информация,
както и анализи от банки, данъчни
служби, съдебни институции, търговци
и масмедии.
2. Засиленото обновяване, усъвършенстване и увеличаване на техническата
база.
3. Редовното обогатяване на информационната база данни, позволяваща изготвянето на задълбочени анализи на световния пазар и тенденциите в развитието му.
4. Повишаване на квалификацията на експертите, ангажирани с информационни услуги и анализи, което доведе до
нарастване на качеството и количеството на аналитичните справки.
Вече четвърта година продължава традицията ССБ АД да провежда ежемесечно редовни брифинги с журналисти, на които се предоставят обстойни сравнителни анализи и коментари на цените и тенденциите на световните
пазари на основни суровини.
През изминалата година в резултат на
съвместната ни работа с „Профекс консулт”
ЕООД редовно два пъти седмично се изготвяха
обширни пазарни анализи за състоянието на
световния зърнен пазар, пазарите на захар,
олио и кафе. Техни абонати през цялата изминала година бяха предимно банки и крупни
търговци на зърно и храни.
Продължи редовното изготвяне на ежемесечни справки за дейността на ССБ и тяхното
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предоставяне на ДКСБТ. Осигурена бе 100%
от необходимата на комисията борсова информация относно стокови групи, цени на основни продукти и сключени сделки, която се
използва за популяризиране на борсовата търговия в България.
Традиционен партньор и потребител, както
и през изминалите години, на обобщена ценова
и статистическа информация си остана и Системата за агро-пазарна информация /САПИ/,
която използва получената от направлението
информация наред с други източници, за своите периодични бюлетини. Продължиха и контактите с всички национални и регионални печатни и електронни медии
И през 2009 г. фирмите-членки на ССБ АД
получаваха редовно по-пълна информация за
борсовата дейност 2 пъти седмично: във вторник – списъците с оферти за предстоящите
сесии и в петък – протоколите от вече проведените сесии за зърно, хранителни и нехранителни стоки, както и таблица за данните по
сключените сделки на пода на борсата. Тази
информация е публично достояние на интернет
страницата на борсата www.sce-bg.com.
Налице са всички основания да твърдим,
че през 2009 г. ССБ АД се утвърди като надежден източник на обективна, редовна и аналитична информация за цените в света, в региона и в страната, което все по-пълно я доближава до основната й функция като борса, а
именно „идеален” модел на организирания
стоков пазар.
Нарастване на нематериалните активи на ССБ
АД
Нематериалните активи на стоковата борса продължиха своя ръст и през изтеклата
2009 г. Засиленото увеличаване на интелектуалните активи на ССБ АД се изразява, от една
страна в непрестанното утвърждаване на принципите на борсовата търговия и укрепване на
ролята на стоковата борса в национален и
международен мащаб, а от друга – в качественото усъвършенстване на специфичните борсови системи и на човешкия капитал.
Международната дейност на ССБ АД през
миналата година премина под знака на икономиите, наложени от световната финансовоикономическа криза и се изрази главно в активното участие на борсата в ХІІ-та ежегодна среща на Асоциацията на фючърсните пазари
(AFM), проведена в г. Будапеща (Унгария) на
3–5 март 2009 г. В качеството си на редовен

Симеон Елазаров

член на AFM представихме успешната борсова
дейност в България и поставихме на обсъждане
проблемите в настоящото и бъдещото ни развитие. Наред с традиционното поддържане на
редовни ежеседмични контакти с другите борси
от Европа, Азия, Африка и Америка специално
заслужава да бъде отбелязана и проведената от
ССБ АД на 28.04.2009 г. в НДК работна среща
с ръководството на Гирезунската стокова борса
в Турция. Подобни мероприятия активизират
установяването на контакти с борсови деятели
и представители на нови борсови пазари, обогатяват обмяната на опит, позволяват да се
идентифицират проблемите в развитието на
борсовата търговия и ускоряват намирането на
по-ефективните им решения.
Борсата продължи да бъде често търсен
партньор от редица национални институции в
стремежа им да решават по-ефективно проблемите в развитието на България, което свидетелства за нарасналия авторитет на ССБ АД.
Служителите на борсата през годината се отзоваваха на поканите за включване в екипи към
институции и централни ведомства в България
за подготовка на подзаконови актове и нормативни документи, имащи отношение към борсовата търговия. Без изключения се приемаха и
исканията за партньорство от страна на ДКСБТ
и за участия в съвместни инициативи. Продължи процеса на привличане и включване на сътрудници на ССБ АД в различни ръководни органи и експертно-консултантски съвети, действащи на високо равнище в националната икономика. Главният изпълнителния директор на
ССБ АД продължава да е член на Националния
консултативен съвет по зърното към Министерство на земеделието и храните и едновременно е Председател на Съвета на директорите
на СИБанк. Изпълнителният директор на борсата участва в експертния екип на Комисията по
корупцията на 40-то Народното събрание. Членовете на ръководството на ССБ АД разшириха
активното си участие в редица научни, учебни,
експертни и консултативни съвети и комисии в
страната.
Друго важно направление в нарастването
на интелектуалните активи на ССБ АД е развитието, разясняването, професионализацията и
популяризацията на борсовата търговия от
страна на нейните служители, акционери, членове и брокери. Утвърждаването на принципите
и методите на борсовата търговия се реализира
чрез разнообразни научни и научно-приложни
инициативи. Трудно е подробното изброяване

на индивидуалните изяви на сътрудниците на
ССБ АД и най-вече тези на ръководството й,
чрез средствата за масова информация и електронните медии, както и в Internet.
Освен публикуваните статии и дадените
интервюта, сътрудниците на ССБ АД взеха дейно участие в научни конференции, симпозиуми
и семинари, проведени в страната през 2009 г.
и посветени на различни аспекти на борсовата
търговия. Заслужава да се отбележат някои с
международно и национална значение като ХІІтия български икономически форум, конференцията „Електроенергийният пазар на ЕС и
реализацията му в България”, организирана от
БСК, конференцията „Инвестициите във възобновяеми енергийни източници”, традиционно
провежданите от Съюза на икономистите в
България конференции и т. н.
Софийска стокова борса отделя особено
внимание на развитието и качественото усъвършенстване на своите борсови системи информационната, комуникационната, регистрационната системи, както и на системата за
приемане на офертите. Основният въпрос в
това направление, който трябва да решим в
близко бъдеще, е организационното изграждане
на съвременна Клирингова къща (КК) на базата
на клиринговата система на ССБ АД и електронизацията на борсовата търговия. България
остана единствената страна в ЕС, в която не е
създала тази необходима за борсовата търговия финансова институция - КК.
По линия на образователната и квалификационната подготовка по въпросите на борсовата търговия продължава упоритата 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, голяма част от
които след завършването й стават брокери на
борсата. В началото на 2009 г. на още един
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бивш брокер на ССБ АД му бе присъдена научната степен „доктор” за труда му по организираните пазари, изпълнен под ръководството на
изпълнителния директор, а в края на годината
бе обсъден дисертационен труд по борсова
търговия за придобиване също на докторска
степен.
Ръководството на ССБ АД участва в лекторски екипи за обучение на специалисти от
практиката по въпросите на борсовата търговия. Главният изпълнителен директор е хоноруван преподавател към катедра „Статистика” на
Университета за национално и световно стопанство, а изпълнителният директор е редовен
доцент в катедра „Маркетинг и управление на
производството” в Лесотехническия университет, както и хоноруван преподавател в УНСС и
Техническия университет. През 2009 г. поради
изчерпване претърпя второ издание учебника за
ЛТУ „Борси и борсова търговия” (І-вото е от
2006 г.), изчерпани са също второто издание
на „Организирани пазари” и третото на „Стокови борси”. През 2010 г. ръководството на борсата ще се посвети на актуализацията и преиздаването на тези основни учебни пособия по
въпросите на борсовата търговия.
Длъжностната подготовка за получаване на
необходимия минимум начални умения за упражняване на професията „брокер” на стокова
борса продължава да се реализира чрез периодично провежданите курсове за брокерска подготовка на ССБ АД. През 2009 г., освен тради-

ционно провежданите от борсата присъствени
курсове за придобиване на брокерска правоспособност за работа на българска стокова борса, на които бяха подготвени 8 нови брокера,
силно развитие получи системата за перманентно реализиращото се дистанционно обучение, чрез която бяха сертифицирани още 7
брокера. Преимуществата на тази система са
безспорни, защото позволява индивидуализация
на подготовката и максималното й съобразяване с личния потенциал на обучаваните.
***
Пълноправното членство на България в ЕС
и поставената стратегическа национална цел за
влизането ни в еврозоната изисква сериозни
усилия за превръщането ни в икономически
равнопоставен партньор на европейските народи. За осъществяването на тази генерална цел
освен политическата воля на Правителството и
дейността на държавните институции, са необходими и усилията на целия български народ.
Съзнавайки това Софийска стокова борса 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 ефективно взаимодействие с държавните
институции, гражданските структури и пазарните субекти не само от България и Европейския
съюз, но и от целия свят за успешното постигане на тази национална цел.

THE COMMODITY EXCHANGE IN THE YEAR OF TH ECONOMIC CRISIS IN
BULGARIA
Simeon Elazarov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
In 2009 the world financial crisis stroke Bulgaria and reflected on the operation of the commodity exchange.
The results of the commodity activities are analized and the development of Sofia Commodity Exchange in the
period is evaluated also.
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Резюме
В статията се изследват възприетите в Европейския съюз критерии и свързаните с тях индикатори за конкурентоспособност. Изградена е таксономия на основните понятия и йерархичните релации между тях. Таксономията е реализирана схематично и в web-базиран тезаурус. Разгледано е предназначението на тезауруса
като модул на web-базирана информационна система за оценка на конкурентоспособността на фирми в България.
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Увод
Стандартизирането на терминологията в
която и да е област на науката и практиката е
първостепенна задача за успешната реализация
на всеки проект. Така, изследването на понятието конкурентоспособност и характеризиращите го елементи в различните му аспекти е важно за разбирането на значението му и за дефинирането на критериите за оценката му. Правилното тълкуване на това понятие е предпоставка за ефективното му използване.
Конкурентоспособност е "високата ерудиция и компетентност на едно лице (физическо
или юридическо) в определена област, с които
то получава предимства пред други лица, работещи в същата област" [6]. Тя е интердисциплинарна практическа област, обхващаща знания и умения от маркетинга, макро- и микроикономиката, управление на човешките ресурси,
технологиите и др.
Конкурентоспособността има разнообразни аспекти и компоненти и се разглежда на
различни нива – конкурентоспособност на стоките, фирмите, отраслите, на държавната икономика, региона и в глобален мащаб. На всяко
от тези нива конкурентоспособността притежава съвкупност от специфични критерии (индикатори), чиито индивидуални стойности формират обща оценка, формулирана по избрана методика. Индикаторите са количествени и качествени.
С оглед на тези предварителни констатации, целта на настоящата работа е извличане
на концепциите в областта на конкурентоспо-

собността и формулиране на йерархичните релации между тях. Концепциите и йерархичните
релации дефинират таксономията на конкурентноспособността. Тези елементи се въвеждат и
поддържат в специално проектиран webбазиран тезаурус. Получените резултати са основа за анализ и насоки за бъдещи изследвания
в областта.
1. Изграждане на таксономия на конкурентоспособността
В контекста на управлението на знанията,
таксономията е йерархично структуриран набор от термини, който се използва за класификация и навигация [2]. Таксономия в която и да
е област на знанието или практиката се изгражда по известна методика, включваща:
1. изследване на текстови корпуси1 (нормативни документи, справочници, речници, монографии и др.) в областта с
цел установяване и извличане (анотиране) на най-често срещаните и общоприети понятия;
2. създаване на контролиран речник на
извлечените съществени понятия (класове);
3. определяне на йерархичните релации
между класовете.
1.1. Изследване на текстови корпуси
В изследваната област на конкурентоспособността съществуват много и разнообразни
документи
на
световно,
европейско
и

1
В лингвистиката текстов корпус е голямо и структурирано множество от текстове (обикновено в цифров вид), които се
използват за статистически анализ, тестване на хипотези, терминология и правила в специфична област
(http://en.wikipedia.org/wiki/Text_corpus)
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национално ниво. Подборът на текстовите корпуси в тази област се провежда при следните
условия:
1. да обхващат терминология на български и английски език;
2. да са издадени от утвърдени институции и автори.
Предвид това, от множеството съществуващи актуални източници са анализирани документи за конкурентоспособността на Световния
икономически форум [4], на швейцарската
фондация Institute of Management Development
(IMD), Центъра за изследване на демокрацията
[9] и известни български автори [7, 8, 10]. Анализът се състои в статистически изчисления на
най-често срещаните думи и изрази в текста на
всеки документ, сравнение на резултатите от
всички документи и подбор на първите около
100 съществени и обобщаващи понятия.
На най-високо ниво се извличат следните
основни понятия:
1. конкурентоспособност или конкурентност
(competitiveness,
competitive
power) и производните термини – конкурент (competitor), конкурентен, конкурентоспособен (competitive), конкуренция (competition);
2. типове конкурентоспособност:
− според нивото: конкурентоспособност на държава, (глобална конкурентоспособност), фирмена конкурентоспособност, стокова конкурентоспособност и т.н.;
− според състоянието й – актуална и
стратегическа
конкурентоспособност;
3. метрика на конкурентоспособността,
включваща индекси, критерии (конкурентообразуващи фактори), индикатори (показатели) на критериите, както и
коефициенти на значимост на критериите. Например, глобални индекси са:
индекс за глобална конкурентоспособност (Growth Competitiveness Index,
GCI), характеризиращ потенциала за
растеж на националните икономики в
дългосрочен план, и индекс на конкурентоспособността
на
бизнеса
2

(Business Competitiveness Index, BCI),
наложени от Световния икономически
форум.
Тези понятия се определят като главни
класове (концепции) на областта, които понататък се структурират в йерархична система.
1.2. Създаване на контролиран речник
Контролираният речник2 на класовете в
областта на конкурентоспособността се създава на български и английски език и поддържа в
база данни. Добавят се и дефинициите на класовете. Възможно е записването на повече от
една дефиниции за всеки клас.
Например, за клас конкурентоспособност
на държава са подбрани 2 дефиниции:
1. „способността на държавата да постига устойчиви високи нива на растеж на
брутния вътрешен продукт (БВП) на
глава от населението” (според Световния икономически форум).
2. „способността на държавата да създава добавена стойност и така да повишава националното богатство чрез управление на средствата и процесите,
атрактивността и агресивността, глобалността и съседството и чрез интегриране на тези връзки в икономически
и социален модел” (според Международния институт за развитие на управлението (International Institute for
Management Development, IMD)).
За фирмена конкурентоспособност на
предприятие е подбрана дефиницията на М.
Велев [7]: „способността на фирмата чрез непрекъснато обновяване и усъвършенстване да
създава и устойчиво да поддържа конкурентни
предимства, водещи до високи стопански резултати в дългосрочен план”.
1.3. Изграждане на таксономия
Таксономията е изградена схематично от
извлечените класове и свързващите ги йерархични релации. Тези релации са от вида:
е/притежава (is-a/has-a), е-част-от/има част (ispart-of/has-part),
е-член-на/има-член
(is-

Контролиран речник е списък от явно подредени и изброени по определен начин термини (думи и изрази) в дадена област
[1]. Всеки от термините е пояснен с една или повече общоприети (стандартизирани) дефиниции и евентуални синоними
(http://en.wikipedia.org/wiki/Controlled_vocabulary).
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member-of/has-member) и т.н.
На следващата фиг. 1. е показана извадка
от схема на горните нива на създадената таксономия на конкурентоспособността.
Старшият клас Конкурентоспособност е
подчинен на клас Конкуренция, който не се изследва в настоящата работа и не принадлежи
на тази таксономия. На старшия клас са подчинени три директни подкласа – Ниво на конкурентоспособност, Тип конкурентоспособност и
Метрика. Нивата на конкурентоспособност са
класове Конкурентоспособност на държава,
Фирмена конкурентоспособност и Продуктова
конкурентоспособност.

Независимо от нивото, конкурентоспособността е два типа, определени с класове Актуална конкурентоспособност и Стратегическа
конкурентоспособност. Клас Метрика, обхваща
подкласове Индекс, Критерий и Показател.
Оценката на конкурентоспособността е число,
което е сбор от стойности на индекси, групиращи критерии, всеки от които се характеризира с набор от количествени и качествени индикатори и специфични коефициенти на значимост (тегловни коефициенти).

Фиг. 1. Извадка от таксономия на конкурентоспособност

1.3.1. Конкурентоспособност на държава
Според Световния икономически форум
[4], тя се оценява с Индекс за глобална конку-

рентоспособност (Global Competitiveness Index,
GCI), характеризиращ потенциала за растеж на
националната икономика в средносрочен и дъл-
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госрочен план. Този индекс обединява стойностите на 4 критерия: Технологии, Институции,
Макроикономическа среда и Инфраструктура.
Показатели на фактора Технологии са основно два: наличие на най-нови технологии
(степен на иновативност) и приложение на информационни и комуникационни технологии
(ИСТ),
Клас Институции се характеризира с
ефективност на правителството, сигурност,
здравна, образователна и социална рамка, правосъдие и др.
Показатели на фактора Макроикономическа среда са: растеж на продукцията; брутен
вътрешен продукт (БВП) на 1 лице от населението; износ на човек от населението; пазарен
сегмент; производство/вътрешен продукт; производителност на труда на 1 заето лице; процент на износа; чуждестранни инвестиции, разходи за труд; цени и др.
Инфраструктурата се определя от: площ,
население, пътна мрежа, консумация на енергия, техническа и образователна инфраструктура, околна среда.
Според швейцарската фондация Institute
of Management Development [5], конкурентоспособността на една държава синтезира стойностите на 312 количествени и качествени индикатора, групирани в 4 критерия, подобни на
горепосочените, а именно: икономика (макроикономически измерители на конкурентността –
национална икономика, международна търговия, международни инвестиции, заетост, цени и
инфлация); правителство (ефективност на правителството – публични финанси, фискална
политика, институционална рамка, бизнес законодателство, обществено-политическа среда);
бизнес (ефективност на бизнеса; и условията в
които той оперира – производителност, пазар
на труда, финансиране, управленски практики,
ценности и нагласи), инфраструктура (мрежи,
наука и технологии, здраве и околна среда, образование, човешки капитал).
1.3.2. Фирмена конкурентоспособност
Конкурентоспособността на бизнес сектор
се характеризира с Индекс на конкурентоспособността на бизнеса (Business Competitiveness
Index, BCI), който се образува от стойностите
на два критерия – първият измерва нивото на
фирмената стратегия и дейност, а вторият –
качеството на бизнес-средата [5]. Данните за
изчисляване на ВСІ се събират ежегодно чрез
проучване на Световния икономически форум.
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Фирмената конкурентоспособност се оценява по 4 критерия [8] – продуктова конкурентоспособност, финансово-икономическо състояние, влияние на външната среда и стратегически потенциал. Според нас продуктовата
конкурентоспособност (т. 1.3.3) може да се
разглежда и независимо от фирмената, като
подклас на Ниво на конкурентоспособност.
Критерият Фирмена стратегия се определя
от: ефективността на управлението - организационно-управленска структура, разходи за персонал (заплати, обучение); наличие на автоматизирани системи за управление, инвестиции,
маркетинг и т.н. Качеството на бизнес средата
зависи от;
1. производителността на труда – годишна производителност на 1 лице в
лв. (или реализираната продукция
спрямо общия брой на персонала във
фирмата за 1 година); произведена/реализирана продукция на 1 лв.
ДМА;
2. характеристиките на пазара (размер,
съотношение на внос/износ и т.н.);
3. степента на иновативност на производството – технологична, продуктова
и маркетингова.
Технологичната иновативност е индикатор
за степента на внедряване на достиженията на
научно-техническия прогрес – нови материали,
технологии, оборудване, системи за управление на запасите (логистика) и др. Продуктовата
иновативност се заключава в асортимент, качество, опаковка и дизайн, цена, следпродажбен сервиз, удобство при закупуване, срок и
начин на плащане. Под маркетингови иновации
се разбира промени в дизайна и опаковката,
методите за предлагане и продажба, намиране
на нови пазари, използване на маркетингови
изследвания и анализи и др.
1.3.3. Продуктова конкурентоспособност
Продуктите от фирмената дейност могат
да се разглеждат в два аспекта – като стоки и
услуги. Конкурентоспособността и на двата
типа продукти се оценява по следните критерии: качество, цена, дистрибуция, маркетингови комуникации, сервизно обслужване [6]. Към
тях трябва да се добави и наситеност на пазара.
2. Проектиране и изграждане на тезаурус
Според стандарта ANSI/NISO Z39.19-2005
[1], тезаурусът е контролиран речник, структу-
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риран, така че релациите между термините са
посочени ясно и са означени със стандартни
индикатори. Създава се със софтуер, описан в
[3].
Въз основа на изградения контролиран
речник по конкурентоспособност, се проектира
и изгражда web-базиран тезаурус, съдържащ
извлечените термини и дефинициите им на български и английски език, както и йерархичните
релации между тях. Примерен екран от интерфейса за поддържане на тезауруса е показан
на фиг. 2. Чрез този интерфейс се въвеждат,
променят или изтриват термини с водещ анг-

лийски език. Освен йерархичните релации
(hierarchical relations), е предвидена възможност за подбор и въвеждане на нейерархични
релации (non-hierarchical relations) между термините. Такива релации, например, са: есиноним-на/има-синоним
(has-synonym/issynonym-of),
е-метод/притежава-метод
(ismethod/has-method), е-режим/има-режим (ismode/has-mode) и т.н.
От тезауруса се извеждат справки за съдържанието му с водещ български или английски език.

Фиг. 2. Примерен екран за поддържане на данни за тезаурус по конкурентоспособност

Изводи и препоръки
Създадените таксономия и тезаурус са основа за изграждане на web-базирана информационна система за конкурентоспособност на
избрано ниво или сектор от икономиката.
Целесъобразно е развитието на тезауруса
в предмет на онтологията включваща, освен
йерархичните, и неограничен набор от външни

и вътрешни нейерархични релации, както и
други елементи, необходими за организиране
на знанията в областта, както и за семантичното им извличане.
Настоящата работа е част от изследванията по
договор № 29/13.04.2009 при НИС на ЛТУ „Изследване на методи и технологии за повишаване на кон-
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курентоспособността на предприятията за производство на мебели".
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Abstract
In the article European competitiveness criteria and relevant indicators are investigated. A taxonomy of basic
concepts and its hierarchical relationships is built. The taxonomy is represented schematically and in web-based
thesaurus. The purpose of the thesaurus as a module of web-based information system about business
competitiveness assessment is examined.

110

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2010 (25)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2010 (25)

ИНОВАЦИИТЕ – ОСНОВНО КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО НА МАЛКИТЕ И
СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Диана Иванова, Радостина Попова
Лесотехнически университет, София
Резюме
Докладът разглежда иновациите като главно конкурентно предимство на малките и средни предприятия,
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свързани с иновациите, видовете иновации, иновационната политика на ЕС и България по отношение на малките и средни предприятия (МСП). Практическата интерпретация на проблема е направена за МСП от мебелния
сектор, въз основа на резултати от две последователни проучвания, включващи въпроси относно иновационната активност на изследваните предприятия.
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Увод
Последните десетилетия утвърдиха научно-техническия прогрес като най-важен фактор
за икономическо развитие и предпоставка за
конкурентоспособността на организациите.
Иновациите са в основата на икономическия
растеж на развитите пазарни икономики, с
главната си функция - удовлетворяване на нови, непознати потребности.
Конкурентоспособността има пряка връзка
с иновационната фирмена активност. Иновациите допринасят за усъвършенстване на технологията и техниката, на продуктите и услугите,
на организационните умения на фирмата и в
крайна сметка - за формиране на нейната „отличителна компетентност” по отношение на
главните й конкуренти.
Реално конкурентоспособността като икономическа категория се проявява на фирмено
равнище (предприятие), защото там се създава
добавената стойност. Тя се определя и като
обобщаващ показател на следващите равнища
на организация и управление – съответно на
подсектора, сектора, икономиката и на национално равнище.
Многобройните изследвания показват, че
предприемаческият сектор е основния генератор на иновационна активност и това неминуемо поставя на фокус малките и средни предприятия (МСП).
1. Постановка на проблема
1.1. Основни понятия
Понятието иновация е въведено в началото
на 20 век от Й. Шумпетер, като средство за

преодоляване на икономическите кризи. Неговото определение за иновация гласи: „нови
комбинации и изменения в развитието на стоките, пазарите и формите на организация на
компаниите” [11].
Терминът „иновация” произлиза от латински „innovato”, което означава обновяване или
усъвършенстване. Той е синоним на българската дума нововъведение, което означава прилагане на новостта. Под „новост” следва да се
разбира нов порядък, нов метод, изобретение,
ново явление. Новостта е потенциална иновация, ново решение преди практическото му
приложение.
Питър Дракър определя иновациите като
действия, които осигуряват на ресурсите нови
способности за производство на материални
блага (ценности).
Дракър признава, че иновацията не е управление на промените, а целенасочено търсене на изменения, които могат да се използват
от предприемачеството. Тя е особен инструмент на предприемачите, средство с помощта
на което те използват измененията като шанс
да осъществят нов бизнес, продукт или услуга
[6]. Авторът също смята, че иновационната
дейност, като ключова за всяко предприятие,
трябва да се издигне в ранг на системен процес. Разглежда иновацията като една от основните причини за съществуването на всяка организация. Последната според него има две основни функции: да въвежда новости и да ги
придвижва до пазара. Всички останали дейности са предназначени да ги подкрепят.
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Иновационният процес е свързан със създаването, усвояването и разпространението на
иновациите. Иновацията е резултатът на иновационния процес, на който са присъщи – новост,
приложимост и търговска реализация.
1.2. Класификация на иновациите
Научно-обоснованата класификация на
иновациите позволява да се намери мястото на
всяка иновация, в зависимост от отличителните
й признаци [11].
По-съществените класификационни признаци, които дефинират различните видове иновации са:
1. В зависимост от степента на радикалност и от дълбочината на промените,
иновациите се подразделят на: основни
(радикални, базови), системни, вторични (еволюционни, усъвършенствани и
подобрени) и псевдоиновации.
2. В зависимост от веществената форма
на разглеждания обект, иновациите биват: материални (материален обект),
например продуктови, технологични,
технически и др. и нематериални (нямат веществена форма), например
правни, управленски и др.
3. Според формата на функционално
приложение, иновациите се разделят
на продуктови, процесни и сервизни.
4. Според сферата, в която се реализират, иновациите биват: иновации в
производството и иновации в управлението.
5. Според обхвата на приложение, иновациите са вътрешноорганизационни и
междуорганизационни.
6. В зависимост от пазарната ситуация и
от избраната стратегия – реактивни
или стратегически иновации.
2. МСП и иновации
Ключов фактор за постигане на висока
конкурентоспособност на българската икономика и на българските предприятия е последователно прилагане на политика за стимулиране
на иновативните процеси между всички елементи, изграждащи иновационната система,
редом с всички други политики, осигуряващи
устойчиво икономическо развитие.
Малките и средните предприятия (МСП)
притежават редица предимства, благоприятстващи иновациите: създават нови работни места, проявяват по-голяма гъвкавост в кризисни
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ситуации и притежават адаптивна вътрешна
организационна структура. Те имат възможност бързо и адекватно да отговорят на промените в пазарната конюнктура, да внедряват
иновации и са благоприятно място за развитие
на предприемачески умения и бизнес култура.
Клиентите и доставчиците са най-важните източници на информация за иновативността на
МСП.
МСП в България продължават своето нарастване. През 2006 г. броят им се е увеличил
с повече от 2,1% в сравнение с предходната
година и достига 257142. Относителният дял
на микропредприятията намалява с 0,8% за
сметка на нарастването на МСП, които поради
по-големия си размер имат и по-голям иновационен потенциал.

Източник: НСИ, 2008 г.

Фиг. 1. Брой МСП в България (1996-2006 г.)

Петото иновационно проучване на Европейската общност /Community Innovation
Survey 2006/, публикувано през 2008 г. показва, че иновативните фирми в България са 20%
от всички предприятия. Страната ни има почти
два пъти по-малко иновативни фирми от средното за ЕС равнище /39% са иновативните
фирми в ЕС/. Въпреки това, тя бележи растеж
/с 25% спрямо 2004 г./, докато делът им в ЕС27 е намалял с 1%. Това е обяснимо с високата осведоменост на предприемачите за ефекта,
който иновативните продукти и процеси носят,
увеличените възможности за финансиране и
ефективното сътрудничество с други фирми.
Обща тенденция в европейските икономики е наличието на най-силна иновационна активност сред големите предприятия. Едва 17%
от малките и 26% от средните предприятия в
страната ни са иновативни (53% големите

ИНОВАЦИИТЕ – ОСНОВНО КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

предприятия), за ЕС техните дялове са съответно 34% и 52%.
МСП в България показват ниска производителност на труда и незадоволителна иновационна активност (фиг. 2.) поради факта, че
голяма част от българските предприятия оперират на местния пазар, където търсенето не е
толкова претенциозно.

Източник: Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, 2009 г.

Фиг. 2. Степен на иновативност на предприятията по
големина (брой заети)

Индексът на иновативността на българските предприятия (i)1 показва ниски стойности на
иновационна активност - за микропредприятията – около 5, за малките - 12, за средните –
под 20, а за големите около 33 (фиг. 2.). Той е
обобщен измерител на иновационната активност на фирмено равнище и представя 7 различни вида иновации от 4 типа, осъществявани
от предприятията /продуктови, процесни, организационни, маркетингови/ и степента им на
новост /нови за предприятието, нови за пазара
или нови за света/. Приема стойности от 0 до
100: индекс 0 означава, че предприятието не е
иновирало въобще, докато 100 – че е направило всички видове иновации с максимална стерпен на новост.
Продуктовите иновации на фирмата намират израз в създаването на нови продукти или
усъвършенстване на съществуващите по отношение на техните основни характеристики,
техническа спецификация и др., в резултат на

което потребностите на клиентите на фирмата
се задоволяват в по-висока степен.
Процесна иновация е приложението на нови или значително подобрени методи на производство и доставка [12]. Иновацията може да
означава промени в оборудването, човешките
ресурси, методите на работа или комбинация
от трите. Процесната иновация би трябвало да
води до по-голям обем производство, по-високо
качество на продуктите и по-ниски разходи за
производство и реализация.
В редица производства продуктовите и
технологичните иновации се извършват едновременно и могат да наложат промени и в използваните суровини, в състава и квалификацията на работната сила и т.н.
Пазарните или маркетинговите иновации
се отнасят до дейностите по комерсиализацията на продукта: дистрибуцията, комуникацията,
въздействието чрез цените. Примери за такива
иновации са [12]: ново представяне на продукт
(книга джобен формат), нов начин на разпределение (търговия „кеш и кери“), нов начин на
поръчване (по Интернет), нов начин на плащане
(кредитни карти) и др. Понякога границата
между продуктовите и маркетинговите иновации не е ясно изразена и появата на едната
иновация може да бъде причина за появата на
другата иновация.
Организационно-управленските иновации
намират израз в нови ли усъвършенствани организационни структури на управление (например проектна структура), нов подход за вземане на стратегически решения (например отдолу-нагоре), нова система от стимули, за участие в процеса на повишаване на качеството
(например групи по качеството), нови схеми за
стимулиране на мениджърите (например участие в собствеността като акционери, компенсации при евентуално придобиване на фирмата и
др.), нови методи за изграждане на фирмена
култура (например чрез подходящо служебно
облекло и ритуали), нова организация на снабдяването (точно навреме) и др.

1

Индексът на иновативност се основава на резултати от годишни проучвания на иновационната активност на българските
предприятия, проведени от Европейскиа иновационен центъркъм Фондация „Приложни изследвания и комуникации”. За целта
се използват няколко съществуващи модела в измерването и съпоставянето на иновационни системи: 1. Европейското
иновационно табло (European Innovation Scoreboard) на Европейската комисия. 2. Таблото на ОИСР за наука, технологии и
индустрия (OECD Science, Technology and Industry Score board). 3. Националната иновационна инициатива на САЩ (National
Innovation Initiative) и 4. Иновационния индекс на щата Масачузетс (Executive Index of the Massachusetts Innovation
Economy).
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Към организационно-управленските иновации могат да се отнесат и иновациите със
социална и екологична насоченост, които повишават имиджа на фирмата [12].
Важността
на
организационноуправленските иновации не бива да се подценява - те повишават приспособимостта на фирмата към промените и въздействието на околната среда: конкурентен натиск, обществени
изисквания и очаквания и др. Водят до разрешаване на някои вътрешнофирмени противоречия, свързани с отношенията между собственици, мениджъри и работници, изграждането на
подходяща фирмена култура, участието на
специалистите от по-ниските равнища във вземането на стратегически решения и др. Често
успехът на продуктовите и процесните иновации зависи от въвеждането на съпътстващи
организационно-управленски иновации.
В българските предприятия най-често срещаните иновации са организационните и продуктовите (фиг. 2.). 70% от иновативните
фирми извършват едновременно повече от
един тип иновация, а 18% - всичките посочени
видове. С увеличаване на иновационния интензитет на предприятията, (стойността на иновационния им индекс) се променя доминиращият
тип иновация. В предприятия със слаба иновационна интензивност (0<i<33), където попадат
българските МСП, най-често се срещат организационните иновации. Това се дължи предимно
на по-голямата степен на навлизане на информационните технологии в организационноуправленската, отколкото в производствената
система на предприятията. Докато за предприятия със средна степен (33≤i<66) са характерни маркетинговите иновации. При прехода от
средна към силна степен на иновационна интензивност (i≥66) най-значимият фактор се
оказват процесните иновации.
Тази динамика описва и типичното развитие на едно предприятие от неиновативно към
силно иновативнo. В началото предприятието
набляга на организационните иновации (като
сравнително евтини и по-лесно управляеми) и
разширява асортимента (предимно нови за
предприятието за ограничен сегмент от пазара). След това се насочва най-вече към маркетинга с цел да се увеличи пазарното присъствие на съществуващи и нови пазари, което неминуемо довежда до необходимостта от диверсификация на продуктовия портфейл и оптимизиране на бизнес процесите и технологиите за
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производство чрез процесни иновации. В последната фаза, при най-иновативните предприятия, продуктовото обновление е станало рутинно, като дори се поставят оперативни цели,
измерими в брой нови продукти за година. Източникът на конкурентно предимство произтича
от процесните иновации и иновациите в бизнес
модела. Въпреки че е възможно предприятията
да извършат всички тези иновации в много кратък период и да прескочат някои стъпки, това
се случва при радикалните иновации, които
рядко могат да се планират и проектно да се
финансират от държавата. Следователно държавната политика трябва да се отнася предимно за постепенните иновации спрямо съответните нива на развитие на фирмата.
Иновативността на предприятията зависи
от редица ендогенни фактори (свързани с
предприятието; такива, на които то може да
влияе или са резултат на историческия път,
извървян от него) и екзогенни фактори (на които предприятието не може да влияе и са поскоро характеристика на средата, в която оперира). Наблюдава се връзка между стойността
на индекса и типа пазар, на който оперира
предприятието (местен, регионален, национален, европейски, международен), експортната
му ориентираност (дял на експорта в общия
оборот), размер (логаритъм от броя заети),
възрастта (логаритъм от броя години, през които фирмата е съществувала на пазара в България), хоризонта на планиране, наличието на
стандарти за качество, наличието на ERP характеристики в ИТ системите, качеството на
уеб-сайта на предприятието, динамиката на
разходите за НИРД и относителния дял на висшистите в общия брой персонал.
3. Практическа интерпретация на проблема за
МСП от мебелния сектор
Цялостно проучване относно иновациите в
мебелния сектор в България все още не е проведено. Практическата интерпретация на проблема е направена въз основа на резултати от
проучване на конкурентоспособността на МСП
от мебелния сектор през 2007–2008 г. [7] и
резултати от проучване на мебелни фирми от
Югозападен район през 2009 г.
3.1. Резултати от проучване на фирми от мебелния сектор през 2007–2008 г.
Обект на изследване са 27 мебелни фирми, по метода на стандартизираното интервю.
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В следващото изложение се коментират
онези въпроси, които се отнасят до иновациите
като конкурентно предимство.
Относителен дял на обновената продукция
– 50% от предприятията правят значителни
промени.
По данни от извършеното проучване през
2007-2008 г. почти всички фирми, макар и в
различна степен обновяват ежегодно продуктовите си листи. Този стремеж е продиктуван
най-вече от нарастващата конкуренция на мебелния пазар и завишените изисквания на потребителите към качествените параметри на
предлаганите на пазара мебели и съпътстващите ги услуги.
Степента на обновяване се възприема като
степен на новост по отношение на произвежданите продукти през предходната година, като
брой продукти и като дял от общо реализираната продукция. В рамките на фирмата като
ново се възприема онова изделие, което е ново
за фирмата, а не за пазара въобще.
Известен е фактът, че принципно нови
продукти възникват сравнително рядко и то на
продължителни периоди от време. Те най-често
са резултат от използване на принципно нова
технология и по нов начин задоволяват определени потребности.
Получените отговори се отнасят до обновени, усъвършенствани или модифицирани
мебели от продуктовите листи на фирмите,
които като цяло се възприемат като обновяване
на произвежданата продукция.
Съществено
под 25%
25.0%

Около 25%
25.0%

Значително
над 25%
50.0%

материали в производствата си. Целта найчесто е свързана с повишаване на потребителските качества, оптимизиране на съотношението „цена-качество” и подобряване на конкурентоспособността на фирмата.
Еднакъв е относителният дял на фирмите,
които обновяват 50% от използваните в производството материали и тези, които обновяват
над 50% от материалите.
Резултатите трябва да се тълкуват с известна условност, защото е субективно възприемането на понятието „нови материали”. Те
могат да бъдат материали с променени характеристики, заместители на използваните материали, доставени от нов доставчик или друго,
което ги прави нови за фирмата.
Последните изложения на материали, използвани в мебелния бранш, демонстрират
изключително широка палитра от основни и
допълнителни материали и аксесоари. А мебелите, които се излагат в световните мебелни
салони често представляват невероятни комбинации от различни видове материали, в които
дървесината заема около 1/3 като относителен
дял. Умелото комбиниране на материалите,
съчетано със съвременна форма, функция,
ергономичност и екологичност придават съвременно звучене на мебелите и отговарят на
завишените потребителски изисквания и претенции. Трябва да се отбележи, че не без значение е и цената на новите материали, тъй като
по принцип цената на материалите е основен
разход при формиране на себестойността на
мебелните изделия.
Под 50% от
случаите
Да, над 50%
25.0%
от случаите
41.7%
В 50% от
случаите
33.3%

Фиг. 3. Относителен дял на годишно обновяваната
продукция

Фиг. 4. Използвани нови материали в производството

Използване на нови материали – над 40%
от предприятията влагат нови материали в производствата си.
Приложението на нови материали резултира най-често в: ново потребителско качество
и в икономическите резултати на фирмата.
Анкетата сред мебелните предприятия показа,
че преобладаващата част от тях използват нови

Използване на компютърни системи за управление на производствените процеси – над
40% от фирмите имат внедрена система.
Подобряването на ефективността на мебелното производство се свързва с прилагането
на компютърни системи за управление на производствените процеси.
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Проучването сочи, че около 40% от фирмите са отговорили утвърдително на този въпрос. По всяка вероятност това са по-големите
по размер мебелни фирми, които могат да си
позволят инвестиране в съвременно високопроизводително оборудване и внедряване на
компютърни системи за управление на производствените процеси.
В повечето фирми, дори и в по-малките,
новите информационни технологии са навлезли
в административната дейност, счетоводство,
ценообразуване, управление на запасите и поръчките.
Да, над 50%
от случаите
41.7%

Под 50% от
случаите
50.0%
В 50% от
случаите
8.3%

Фиг. 5. Използване на компютърни системи за управление на производствените процеси

3.2. Проучване на иновативността на мебелни
фирми от Югозападен район през 2009 г.
Обект на изследване са 10 мебелни фирми, подбрани случайно въз основа на предварително проучване и експертни оценки. Целта
на проучването е да бъде апробирана подобрена методика за оценяване на конкурентоспособността, използвана в изследването от 20072008 г.
Методът на изследване е стандартизирано
интервю, проведено на място. Анализът на
получената информация е структуриран по
проблеми, характеризиращи основните видове
иновации: продуктови, процесни, организационно-управленски и пазарни-маркетингови.
Нови материали
От изследването проличава нагласата на
фирмите за използване на нови материали в
производството като се срещат две квалификации:
− принципно нови материали - 60%;
− нови за съответната фирма - 30%.
10% от анкетираните фирми не са дали
отговор на този въпрос.
Обновена продукция
Един от признаците за иновационна фирмена политика е ежегодното обновяване на
продукцията (продуктова иновация). Този про-
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цес е резултат от модификация на някоя от
продуктовите характеристики или от въвеждането на нови материали и технологии в мебелното производство. По този въпрос в изследването са получени различни отговори. Това е
следствие от субективното възприемане на
степента на продуктова новост, от една страна
и стратегията на фирмата относно продуктово
обновяване, от друга. Около 50% от фирмите
обновяват продукцията си в границите около
25%, останалите 50% регистрират ежегодно
обновяване под 25%.
Управление на човешките ресурси
Около ½ от изследваните фирми все още
нямат разработена цялостна система за обучение и повишаване на квалификацията на персонала, обяснимо с мащаба на фирмите
/микро и малки/. Около 1/3 от фирмите са в
процес на разработване на такава система, а
останалите 20% вече имат разработена и действаща система. Логично е да се смята, че тази
част от фирмите са предимно средни и големи
и отделят значение на дейността по обучение и
повишаване на квалификацията на своя персонал.
Мотивацията на персонала е един от съществените фактори за повишаване на производителността на труда. От друга страна, производителността на труда се възприема в теорията и практиката като важен показател за
измерване на конкурентоспособността на отраслево и фирмено ниво. Преобладаващият
брой от анкетираните фирми /90%/ имат разработена система за мотивация на персонала,
обвързана със заплащането.
Логично е да се мисли, че иновативните
фирми
от
мебелния
сектор
са
поконкурентоспособни от останалите. За развитието на иновациите като функционална дейност на фирмено ниво е важно да има създадено структурно звено „иновации” или най-малко
да има специалист, занимаващ се с проблемите на иновациите. Данните от изследването
показват, че едва 30% от фирмите имат такъв
специалист, в чиято длъжностна характеристика са записани дейности свързани с иновациите. Около 50% от фирмите имат специалист по
„внедряване на иновациите”, който паралелно с
основните си функции се занимава и с „иновации”, а 20% нямат такъв специалист.
Логистика
Малко над 1/3 от фирмите регистрират
действащи системи за управление на запасите
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и поръчките и минимизиране на транспортните
разходи.
Коопериране с други фирми
По отношение на формите за кооперирането отговорите се поляризират (за и против).
Основни форми на коопериране, въведени в
практиката са в областта на доставка на суровини и материали (50%) и производство и
пласмент (по 40% във всяко). Сумарно отговорите надхвърлят 100%, тъй като някои от
фирмите са посочили повече от една форма на
коопериране.
Използване на компютърни системи за управление
на
производствените
процеси
Компютърните системи за управление на производството не са силна страна на изследваните МСП. Повече от 2/3 от фирмите са отговорили, че използват такива системи в отделни
фази на производствения процес (под 50% от
цялостния производствен процес).
Минимизирането на отпадъците и използване на технология за оползотворяването им са
съществени елементи на производствения мениджмънт. Отговорите относно минимизирането се диференцират в две групи:
1. 50% от отговорите сочат прилагане на
системи за минимизиране под 50% от
отпадъците;
2. 30% от отговорите сочат прилагане на
системи за минимизиране над 50% от
отпадъците.
В тази връзка са регистрирани внедрени
технологии за оползотворяване на отпадъците в
50% от фирмите и в процес на внедряване в
30% от фирмите.
Антикризисна стратегия
Фокусът на антикризисните стратегии на
фирмите, участващи в изследването е различен. Преобладаващи са отговорите свързани с
квалификацията „по-доброто фирмено управление”. В съдържанието на понятието „подобро фирмено управление”, анкетираните
включват гъвкавост по отношение на пазара,
по-добро управление на финансовите ресурси,
използване на различни форми на междуфирмено сътрудничество. Около 20% от фирмите
възприемат като основна антикризисна мярка
намаляването на разходите за персонал, считайки за „оздравително” съкращаването му.
Едва 10% от фирмите ревизират организационните структури на управление и елиминират
дублиращи се функции.

Изводи и препоръки
Докладът за глобалната конкурентоспособност 2009-2010 г., представян ежегодно от
Световния икономически форум, поставя България на 91 място /от 133 страни/ в частта
иновативност, посочвайки я като една от сферите, в която страната ни почти не се развива.
Основна част от националната иновативност е сбор от тази на организациите и предприятията в страната в различните сектори. В
този смисъл иновациите в мебелния сектор са
ключов фактор за увеличаване на конкурентоспособността на МСП за производство на мебели. Проучванията в сектора показват незадоволителни нива на нововъведения.
Слабостите, които съпътстват българското
мебелно производство показват, че в найголяма степен фирмите от сектора трябва на
насочат усилията си към: увеличаване на производителността на труда, квалификация на
персонала, увеличаване на преките чуждестранни инвестиции, техническо и технологично
обновление, увеличаване на сертифицираните
фирми в сектора.
Проведеното изследване на мебелните
фирми от Югозападния район на планиране,
получената информация и анализа на показателите за потенциална конкурентоспособност
(човешки ресурси, качество, иновации, производствен мениджмънт, форми на коопериране,
логистика), дават основание за следните обобщения:
1. сравнително ниски са нивата на иновационна активност на мебелните предприятия;
2. продуктовите иновации се задържат на
нивото, регистрирано през 2007-2008
г.;
3. процесните иновации чувствително
изостават, поради свиването на производството и ограничените финансови
възможности на фирмите;
4. оживление се отбелязва при организационните иновации, изразяващо се в
намиране и прилагане на подходящи за
фирмите антикризисни мерки или цялостни стратегии.
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INNOVATIONS - THE MAIN COMPETITIVE ADVANTAGE OF SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES
Diana Ivanova, Radostina Popova
University of forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The report examines innovation as main competitive advantage of small and medium enterprises, which will
evolve over the coming years. The emphases are placed on: the clarification of basic concepts related to
innovation, types of innovation, innovation policy and Bulgaria in relation to SMEs. The practical interpretation of
the problem for SMEs is made by the furniture sector, based on results of two consecutive trials, including issues
on innovation activity of surving enterprises.
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НЯКОИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА МЕБЕЛИ В БЪЛГАРИЯ
Николай Стоенчев
Лесотехнически университет, София
Резюме
Направен е опит да се обсъдят и обобщят положителните страни и несъвършенствата на някои от найдобре развитите методики за оценка на конкурентоспособността на предприятията. Предложен е рационален
начин за изчисляване на комплексен количествен критерий, даващ възможност за ранжиране на изследваните
предприятия по конкурентоспособност. Положени са усилия да се подберат показатели, имащи количествена
оценка, изразяващи както текущата /реална/ конкурентоспособност, така и стратегическата /потенциална/
конкурентоспособност.
Ключови думи: конкурентоспособност, методика, показатели
Key words: competitiveness, methodology, indices

Въведение
Оценката и управлението на фирмената
конкурентоспособност изискват добро познаване на същността и, факторите, които и влияят, основните форми на нейното проявление
и спецификата на ситуацията в рамките на
конкретен целеви пазар.
Още Адам Смит отбелязва, че конкуренцията е онази „невидима ръка”, която координира действията на всички участници в пазарните отношения [4].
В съвременните условия конкуренцията
си остава своеобразно съперничество и борба
на производители и търговци за пласмент на
своята продукция (стока или услуга) при максимално изгодни условия, задоволявайки по
най-добър начин потребностите на клиента.
Важен момент от новите реалности са
ясните регламенти, при които се осъществява
конкуренцията в страните с развита пазарна
икономика (законова защита на потребителя
от недобросъвестни производители и търговци
и строги изисквания за качество на продукцията).
Основни форми за осъществяване на
добросъвестна конкуренция това са:
− повишаване на качеството на продукта
(услугата);
− снижаване на цените на стоките;
− провеждане на рекламни кампании;
− усъвършенстване на сервизното обслужване (гаранционно и следгаранционно);
− разработване на нови изделия;

−

използване на възможностите на Пъблик рилейшънс;
− въвеждане на допълнителни улеснения
за клиента (продажба на лизинг; електронна търговия и др.).
Едновременно с усвояването на прийомите на добросъвестната конкуренция фирмите биха могли да подпомагат държавата
(органите на прокуратурата и регулаторните
органи) в борбата срещу недобросъвестната
конкуренция, която се състои в:
− картелни споразумения за обща висока цена на еднородна продукция;
− икономически шпионаж;
− корупционна практика при конкурси
за Държавна поръчка;
− фалшификация на известни търговски
марки;
− неинформиране на клиента за замяна
на традиционни суровини и материали с по-евтини нетрайни заместители
дори те да не са опасни за здравето
на потребителя.
Тази помощ най-често се изразява в
сдружаване на добросъвестните производители, при изискване за стриктно изпълнение на
качествените показатели и информиране на
органите на реда за появата на недобросъвестни конкуренти. Важна роля играе опазването
на фирмената тайна и защитата на уникални
рецепти чрез регистрация на патент или търговска марка.
Някои автори твърдят, че в световната
литература липсва утвърдена общопризната
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методика за оценка на конкурентоспособността на стоките и услугите [4].
Описани са разнообразни опити да се извърши сумиране на стойностите по отделните
критерии за да се получи обобщен критерий
чрез осредняване с помощта на средна аритметична или средна геометрична величина без
да се поставя въпроса как ще бъдат преодолени трудностите в обработката на показатели
с различен числов мащаб и в различна мерна
единица. Обичайна практика е да се използват
експертни оценки, но се признава, че те са
неточни, субективни и несравними помежду
си. Водещо за конкурентността на стоката
остава съотношението между качество и цена. Понякога в изобилието от еднотипни стоки
на различни производители купувачът може да
бъде заблуден в преценката на това съотношение, но сериозните предприемачи с дългосрочна пазарна стратегия не могат да разчитат на това.
Може да се приеме, че в условията на
наситен пазар конкурентоспособността на
стоката или услугата не е достатъчна за постигане на конкурентоспособност на фирмата.
При недобре развита дистрибуторска мрежа
или липса на сервизно обслужване или при
липса на реклама, която да информира потребителя стоката е възможно да залежава по
складовете. Много често платежоспособният
потребител няма време или няма желание да
прави обстойни проучвания и се доверява на
престижни търговски вериги като гарант за
добро качество. Той предпочита фирми, които
предоставят улеснения като връзка по Интернет, доставка с фирмен транспорт, възможност за плащане по електронен път, възможност за покупка на лизинг и др.
Избор на методика за изчисляване на комплексен критерий за конкурентоспособност
Разработената от нас в предишни изследвания методика за оценка на конкурентоспособността [1] има комплексен характер и
включва разнообразни показатели, даващи
поглед върху устойчивото изграждане на конкурентни предимства, осигуряващи добри
икономически показатели, както в момента,
така и в средносрочна перспектива. Получената оценка е солидна, обоснована и сравнително стабилна във времето, но включва съществен дял качествени показатели, които
внасят известна доза субективизъм и намаляват възможността за точна диференциация на
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предприятията в типични групи по отношение
на тяхната конкурентоспособност. За подобряване на методиката може да се работи чрез
увеличаване на нейната конкретност, усъвършенстване и автоматизиране на изчислителните процедури и експериментиране на нейната
приложимост в реални условия.
В тези аспекти беше извършено изследване за състоянието на сто мебелни фирми в
България по показатели, който бяха обобщени
с цел получаване на комплексен критерий за
конкурентоспособност.
Алгоритъмът за обобщаване позволява
включване на неограничен брой показатели,
независимо от мерната единица, в която са
представени [3].
Същността на методиката се състои в
разглеждането на всяко от сравняваните
предприятия като вектор в пространството,
чиито координати са числовите характеристики на избраните показатели. Формира се едно
хипотетично предприятие, на което се присвояват най-добрите стойности за всеки показател измежду всички сравнявани предприятия).
Всички предприятия по отделно се сравняват спрямо този вектор-еталон и отстоянието от него по всички критерии се сумира, за
да се получи обобщаваща оценка. По нея се
извършва ранжиране на предприятията по
конкурентоспособност. Методиката включва
двукратно нормиране на числовите стойности
на отделните показатели, за да се избегнат
различията в техния мащаб и за да се сведе
големината на комплексния критерий в границите от нула до единица.
Алгоритъмът за приложение на методиката е следния:
1. Пресмятат се стандартизираните отклонения на показателите за отделните предприятия от средната стойност на всеки показател за разглежданата съвкупност.

Pin =

xin − x n
,
Sn

където:
i е номер на предприятие (i=1 … k);
n - номер на показателя (n=1 … m);
X in - индивидуално значение на n-тия показател за i-тото предприятие;
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x n - средно значение на n-тия показател

k

за всички сравнявани предприятия и се

мулата

k

определя по формулата x n =

∑ xin
i =1

k

казател S n =

∑ (x
i =1

in

− xn ) 2
.

k

2. Определят се координатите на точката
еталон: А 0 (P 01 , P 02 , …, P 0 m ) на основата на
стандартизираните отклонения.
Това са най-високата или най-ниската
стойност за всеки показател в съвкупността
от сравняваните предприятия в зависимост от
това коя стойност се счита за най-добра по
отношение на конкретния показател. Например за показателя „Производителност на труда” най-добра е най-високата стойност, а за
показателя „Относителен дял на рекламациите” най-добра е най-ниската стойност.
3. Изчислява се общото разстояние на
всяко предприятие, представено като точка в
m-мерното пространство до точката еталон
Ао.

ci 0 =

m

∑ (P
n =1

in

− P0 n ) 2

4. Пресмята се обобщаващ многомерен
показател за всяко предприятие с помощта на
разстоянието му до точката Ао.

ci 0
c0
c0 = c0 + t.s 0 ,

bi = 1 −
където:

c 0 е средно разстояние на предприятията до точката еталон и се определя
k

по формулата

c0 = ∑ ci 0 ;
i =1

s 0 - стандартно отклонение от средното разстояние и се определя по фор-

i =1

i0

− c0 ) 2

k

;

t - коефициент на сигурност, определящ вероятността, многомерният показател да варира в границите от нула
до единица.

;

S n - стандартно отклонение за n-тия поk

s0 =

∑ (c

За подреждане на група сравнявани
предприятия по комплексен критерий за конкурентоспособност принципно е достатъчно
да се приложи методиката до точка трета
включително. Нейният пълен вариант нормира
комплексния критерии в границите от нула до
единица, но дори и без това нормиране големината на комплексния критерий ще позволи
ранжиране на сравняваните предприятия.
Предлаганата от нас методика по основен замисъл и начин на тълкуване на резултатите се доближава до разработената от И. М.
Костин и Х. А. Фасхиев [4], но изчислителният алгоритъм е различен.
В цитираната по-горе разработка на руски учени се разглеждат въпросите, свързани с
оценка на конкурентоспособността на машиностроително предприятие. Предлага се за
оценка на конкурентоспособността да се използват показателите:
1. обем продажби за разглеждания период;
2. обем продажби на един работник;
3. обем произведена продукция на един
работник;
4. относителен дял на пазара на основната продукция в страни от Руската
федерация;
5. относителен дял на експортната продукция от общия обем на произведената продукция;
6. брой на произвежданите модели и
модификации на продукцията и др.
Препоръчва се интегралният коефициент
на конкурентоспособност на предприятието да
се пресметне по формулата1:

Y
Y1
+ Y2 + Y3 + ... + Yn −1 + n
2 ,
K= 2
n −1
където:

1

Не са представени аргументи защо е предпочетен този начин на осредняване, след като става дума за статична съвкупност.
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n е броя показатели;
Y 1 , Y 2 , …, Y n – значения на отделните
показатели за конкурентоспособност, изчислени по формулата Yi =

Пi
,
П max

където:
П i е значение на i -тия показател;
П max - приет нормативен показател
или най-добра стойност от сравняваните обекти.
Този вариант се използва при преки показатели, а при обратните се използва:

Yi =

П i max − П i
.
П i max

Преки показатели се считат тези с нарастването, на които крайният резултат се подобрява, а при обратните - когато нарастват крайният резултат намалява. Полученият интегрален
коефициент изчислен за няколко предприятия
може да се използва за ранжирането им по
конкурентоспособност.
Проведеното от нас практическо изследване е осъществено въз основа на непредставителна извадка2 от предприятия, осъществяващи
производствена дейност по цялата територия на
страната.
Целта е да се експериментира методиката
за оценка на конкурентоспособността по комплексен критерий.
За формирането на комплексния критерий
са използвани два показателя, които според нас

Години
2007
2008

Възможности за проверка на влиянието на някои фактори върху равнището на конкурентоспособност
Това, че комплексният критерий за конкурентоспособност и големината на предприятията, изразена чрез броя на персонала са представени на силна статистическа скала, позволява да се оцени достатъчно точно теснотата на
връзката между тях с помощта на коефициента
на единична корелация. Стойностите на коефициента са представени в табл. 1.

Табл. 1. Резултати от осъществения корелационен анализ
t-таблично
Коефициент на корелация
t-изчислено
при α=0,05; n-2=98
0,218621
2,218
1,66
0,143337
1,434
1,66

Извършената проверка за статистическата
значимост на корелационните коефициенти
показва, че за 2007 година коефициентът на
корелация е статистически значим, но показва
много слаба връзка, а за 2008 година той не е
статистически значим. Оказва се, че въпреки
обичайните представи, че малките фирми са
по-гъвкави и ефективни, за изследвания масив
2

характеризират преди всичко текущата конкурентоспособност. Това са:
1. Производителност на труда, изчислена
като съотношение на приходите от
продажби за съответната година и броя
на персонала.
2. Степен на използване на дълготрайните материални активи /ДМА/ като съотношение между приходите от продажби и стойността на ДМА.
Комплексния критерий за всяко предприятие представлява числова характеристика, чиято големина показва степента на конкурентоспособност. Колкото е по-малко общото отклонение от вектора еталон, толкова по-висока е
конкурентоспособността на предприятието. За
това предприятията са сортирани по възходящ
ред на големината на комплексния критерии и
тези в началото на списъка са с най-висока
конкурентоспособност. Към края на списъка
конкурентоспособността намалява.

H0 /нулева хипотеза/

Отхвърля се
Приема се

от мебелни предприятия големината на предприятието не влияе съществено върху степента
на конкурентоспособност, представена с помощта на комплексния критерии.
За да се провери наличието на значима
връзка между вида на произвежданата продукция и стойността на комплексния критерий за

Източник на данните е СФБ Капиталов пазар АД гр. София, Справката е изготвена на 13.10.2009 г. по избрани показатели
за подсектор Производство на мебели в България/водещи предприятия/ по текущи данни на Информационната система за
българските предприятия BEIS (http://beis.bia-bg.com)
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конкурентоспособност беше извършен еднофакторен дисперсионен анализ [2]. По вид на
произвежданата продукция предприятията бяха

разпределени в пет групи и са представени в
табл. 2.

Табл. 2. Групировка на предприятията по вид на произвежданата продукция
Средна стойност на
Среден ранг по конкуВид продукция
Брой предприятия
критерия за конкуренрентоспособност за
тоспособност за 2007 г.
2007 г.
Канцеларски и търговски мебели
11
8,714
35
без столове
Кухненски мебели без столове
7
8,9874
42
Матраци и дюшеци
3
8,9873
50
Столове и седалки
14
8,9032
54
Други мебели
65
8,923
53

Нулевата хипотеза, която гласи, че разликите между средните стойности на критерия
за конкурентоспособност при отделните групи
са
случайни
се
отхвърля,
тъй
като
Fизч.>Fтабл.
Следователно може да се приеме, че в
изследваната съвкупност от предприятия видът на произвежданата продукция влияе съществено върху конкурентоспособността.
Оказва, че в най–добра позиция по конкурентоспособност през 2007 година са били

Обща
84,350

предприятията за производство на канцеларски и търговски мебели, следвани от предприятията за производство на кухненски мебели,
на трето място е групата от предприятия за
производство на матраци и дюшеци, следвани
от групите „други мебели”, „столове и седалки”.
Тези резултати могат да послужат на управленските екипи в мебелния сектор при
вземане на решения за обновяване на продуктовата листа.

Табл. 3. Резултати от проведения еднофакторен дисперсионен анализ
Девиация
Дисперсия
Междугрупова
Вътрешно групова
Междугрупова
Вътрешно групова
0,490
52,572
0,122599
0,8827349
Степени на свобода
F-критерии

n-1

k-1

n-k

Fизч.

Fтабл. при α=0,05
Φ1=4; Φ2=95

99

4

95

7,200179

2,467494

Заключение
Получените резултати от изследването
показват, че експериментираната методика,
не само позволява да се оцени статуса по
конкурентоспособност на съответното предприятие в рамките на изследваната съвкупност,
но и създава уникални предпоставки за задълбочаване на анализа чрез оценка влиянието на
други фактори върху конкурентоспособността.
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SOME POSSBILITIES FOR CREATION OF AN APPROPRIATE METHODOLOGY FOR
COMPARISON OF FURNITURE ENTERPRISES COMPETITIVENESS
Nikolay Stoenchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
An attempt to discuss and summarize the positive aspects and imperfections of some of the best developed
methodologies for assessment of the competitiveness of the enterprises has been made. A rational way for
calculation of complex qualitative criterion, allowing ranking of the studied enterprises according to their
competitiveness, has been proposed. Efforts have been made to select indices that have a quantitative assessment
expressing both the current /real/ competitiveness and the strategic /potential/ competitiveness.
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ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРЕДПРИЯТИЕ ОТ ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И
МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Ангел Петков, Николай Нейков
Лесотехнически университет, София
Резюме
Продажбата на едно предприятие от дървообработващата и мебелната промишленост се предхожда от
неговата икономическа оценка. В настоящото изследване се разглеждат алтернативни методи за оценка на
производствено предприятие, като се правят съответните препоръки към практиката на дървообработващата и
мебелната промишленост.
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Предприятията от дървообработващата и
мебелната промишленост претърпяват бързи и
значителни промени, които са продиктувани от
натиска, осъществяван от околната среда. За
да оцелеят те са принудени да управляват оптимално динамичните и постоянно променящи
се бизнес процеси. На настоящия етап съществуват нови тенденции в дейността на предприятията, породени от настъпилата икономическа
криза. Те се изразяват във влошаване на външната обща среда, което води до значително негативно влияние върху предприятията. 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. Преоценката на бизнеспроцесите ще даде възможност да се откроят слабостите и да
се въведат конкурентни и икономически ефективни средства за усъвършенстване на дейността.
Оценката на предприятието е комплексно
понятие и неговото съдържание варира в зависимост от целите, за които тя се прави. Найобщо целите на оценката на предприятието могат да се обобщят до следните няколко:
− оценка с цел годишен баланс;
− оценка с цел данъчно облагане;
− оценка с цел продажба на цялото или
част от предприятието.
В настоящото изследване се добавя и още
един вид оценка, а именно такава за вътрешни
нужди, обобщаваща определени показатели от
икономическия анализ на предприятията. Тази
оценка за целите на изследването е наречена
„оценка на дейността”. Нейната същност се
изразява в изчисляване на икономическата ре-

зултативност, но не като съвкупност от показатели, а като единен-обобщен показател.
Цел на настоящото изследване е посредством експертна оценка на дейността на дървообработващо предприятие (на примера на „Лесопласт” АД) и сравняването й с пазарна оценка продажба да се разкрие загубата на стойност, породена от влошените пазарни условия.
Задачите на изследването са следните:
− да се обобщят съществуващите методи
за оценка на предприятие;
− да се доусъвършенстват някои от тях,
с цел отразяване на обективната пазарна действителност в условията на
влошена външна среда;
− да се направи сравнение с пазарната
оценка за дейността на предприятието;
− да се предложат методи, подходящи за
продавача (изследваното предприятие)
и купувача.
В литературата [1] са известни следните
основни методи за оценка на предприятие с цел
продажба, онаследяване, сливане и др.:
− оценка въз основа на капиталовата
стойност- реална стойност на основните и оборотните средства, въз основа
на експертна оценка;
− реална стойност на предприятието, въз
основа на средната бъдеща печалба;
− метод на средната стойност;
− метод на свръхпечалбата;
− многофазови методи (комбинация от
методи, основани на бъдещата печалба
и на капитала) и др.
В изследването се използват няколко метода: методът на средната стойност, поради
своята простота, минимални изисквания към
ограничителните условия, налагани от времеви
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диапазон на прогнозиране, комплексност
(включва и оценката на капитала и тази на бъдещите доходи); методът на фирмената стойност; капиталовата стойност; бъдещата доходност и средна борсова цена. Същността на
първия метод се изразява в изчисляване на
средна претеглена величина от следния вид:

V =

2C + P
C + 2P
,
;V =
3
3

(1)

където:
С е нетната стойност на капитала;
Р - чистата бъдеща печалба, изчислена
като дългосрочна рента, с капитализиращ лихвен процент равен на лихвения
процент по дългосрочни депозити - 8%
[3].
Двата посочени варианта изразяват акцентът, който ръководството на фирмата поставя
при оценката, а именно върху капитала или
върху печалбата, в зависимост от субективната
му преценка за бъдещите възможности пред
предприятието. Това е причина и този метод да
бъде критикуван. В изследването се прави опит
за обосноваване на този акцент с помощта на
резултативността. Този метод се прилага и в
по-опростен, но по-справедлив и за двете страни (купувач и продавач). Изразява се в определянето на средна аритметична, непретеглена на
двете величини [2].
Фирмената стойност се определя като от
средната стойност се извади стойността на капитала. Определянето на цената на предприятието според средната борсова цена за предходната година се използва за сравняване на
направените с другите методи оценки и анализ
на изменението на оценката според представите на инвеститорите и според обективно настъпилите обстоятелства.
В изследването се предлага подход към
изчисляване на метода средна стойност. В модел (1), вместо използване на коефициенти
пред капитала или доходността се предлага да
се използват показатели за развитието на двете
величини във времето. Модел 1 приема вида:

V =

Tc .C + TP P
,
Tc + TP

(2)

където ТС и ТР са съответно средните, реални
темпове на растеж на активите и на печалбата
за последните 3-5 г.
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В изследването се препоръчва темповете
да се изчисляват поне за последните 3 г. с цел
обхващане на средно и дългосрочни процеси в
предприятието. По този начин биха се избегнали колебания в оперативен план. Към настоящия момент в условията на настъпила икономическа криза в страната е добре да се отчете
и предполагаемото време на нейното отминаване. Това означава, че ако предпоставките за
развитие на предприятието са по-благоприятни
за последните 3 г., вместо последната 1 г., то
след затихване на кризата тези предпоставки
ще допринесат за извличане на желана доходност от инвеститорите.
В изследването са използвани данни за
предприятие, което участва на „Българска
фондова борса” [4] от 2005 г. За „Лесопласт”
АД данните са следните:
− средна годишна печалба, за периода
2005 г. - 2008 г.- 2766 хил. лв.;
− нетен размер на активите към приключването на счетоводната 2008 г. –
13467 хил. лв.;
− среден, реален [5] темп на растеж на
активите за периода 2005 г. - 2008 г.
е 76%, а темпът за периода 2007 г.2008 г. е 94%, вследствие настъпили
обстоятелства, свързани със световната финансова криза (предприятието е
предимно с експортна насоченост);
− среден темп на растеж на активите за
периода 2005 г. - 2008 г. е 52%, а
темпът за периода 2007 г.- 2008 г. е
13%.
Резултатите от приложените данни към
моделите за оценка са представени на фиг. 1.
Графиката разкрива, че оценката на фирмата, с отчитане на дългосрочните тенденции
надвишава значително тази с отчитане на средносрочните (1 г.). Вторите значително се доближават до борсовата цена на предприятието.
Това еднозначно показва, че борсовата цена се
влияе значително от краткосрочните и средносрочните процеси в предприятието. Загубата на
стойност в изследването се определя като разлика между претеглената средна стойност и
борсовата цена. В случай тя е от 18% при
средносрочната оценка, до над 100% при дългосрочната. Показаните останали оценки варират в широки граници.

Оценка на фирмата, млн.лв

ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРЕДПРИЯТИЕ ОТ ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
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Фиг. 1. Оценка на „Лесопласт” АД посредством различни методи, към началото на 2009 г.

Тяхното използване може да се приложи
като отправна точка в един или друг случай,
или само като допълнителна информация, относно тенденциите в управлението на дейността, като цяло или на основните и оборотните
средства. Като препоръка към предприятията,
които продават дял или целия си капитал, е необходимо да се подходи, от оценка, най-близка
до борсовата цена, но над нея. Аналогично инвеститорите могат да изберат най-ниската от
посочените цени, като направят оценка на спечелената изгода, от разликата на тази цена със
средната стойност, или настояват за извънборсова сделка по „фирмена стойност”.
В заключение може да се каже, че експертните методи за оценка на предприятие са подходящи за измерване на предпоставките при
закупуването, му. В същото време основна отправна точка е борсовата цена около която варират експертните оценки на продавачи и купувачи. Тази цена е силно варираща и отразява

предимно краткосрочните и среднострочните
колебания в дейността на фирмата. Препоръката към предприятията, осъществяващи транзакции със собствен дялов капитал е да използват комбинация от експертни методи и борсовата цена.
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Abstract
Transaction of enterprise’s selling is preceded by its economical assessment. In this paper is made an
attempt to induce empirical advices by retrospection of existing methodology of assessment of enterprise in log
industry and improving of some of the indicators.
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Резюме
Статията обобщава негативните ефекти на икономическата криза върху управлението на човешките ресурси (УЧР) в България към началото на 2010 година. Накратко се представя състоянието на пазара на труда у
нас и влиянието на нарастващата безработица върху практиките по УЧР в организациите. На базата на резултати от международно социологическо проучване, проведено през 2008 година се анализират областите на изоставане на Българското УЧР от страните в ЕС. Анализирано е и състоянието на управлението на хората в българското висше училище. Предложени са мерки както за повишаването на качеството на това управление като
средство за намаляване на разрушителните последици от кризата, така и някои подходи за повишаване на равнището на подготовката по дисциплината УЧР в българското висше училище. Специално внимание се отделя на
различни аспекти на гъвкавостта и ролята й за решаването на редица критични проблеми на съвременното управление.
Ключови думи: управление на човешките ресурси, организационна гъвкавост, гъвкави работни практики,
европейски сравнителни изследвания, качество на управлението, устойчиво развитие
Key words: human resource management, organizational flexibility, flexible working arrangements, European
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Въведение
Усъвършенстването на управлението е
непрекъснат процес на търсене и създаване на
нови комбинации от управленски подходи, техники и методи, адекватни на промените във
външната и във вътрешно организационната
среда. Умелото им съчетаване и навременното
използване са предпоставки за оцеляването на
организациите в кризисни условия. Ограниченията и принудите, с които организациите трябва да се справят в периоди на икономически
спадове и кризи често се превръщат в катализатор за ускорено внедряване и използване на
добри управленски практики. Гъвкавите работни договорености (ГРД) са една от многото възможности за подобряване на резултатите от
управлението в условия на криза. Широкото
използване на гъвкавостта в страните от цял
свят допринася за конкурентоспособността на
съвременните организации. Ползите и негативите от прилагането на механизмите на гъвкавата заетост днес трябва да се разглеждат от
позициите на устойчивото развитие. В настоящата статия се лансира идеята, че освен като
парадигма, устойчивото развитие може да се
възприема и като четвърта фаза в развитието
на мениджмънта, следващ фазите: „максимизиране на печалбата (1)”, „попечителство” (2),
„качество на живота” (3) (табл. 1.). Тези фази
се характеризират с шест основни групи ценности – икономически, социални, политически,
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етични, технологически и екологични, които са
важни ориентири и в същото време критерии за
адекватността на управленските въздействия.
Предложената от нас четвърта фаза „устойчиво
развитие” [1] утвърждава ценности, които найобщо могат да се характеризират като социално отговорни, насочени към повишаването на
качеството на живота както на всеки зает, така
и на заинтересованите групи и на глобалното
общество. Гъвкавите работни договорености
притежават голям потенциал за задоволяване
на потребностите от по-високо качество на
трудовия живот, за балансиране на личния и
деловия живот, както и за гъвкави решения за
запазване на заетостта в критични периоди.
Развитата система от ценности в случая се използва като теоретична рамка, очертаваща
пространството, в което се оценяват предимствата и недостатъците на гъвкавите работни договорености от две позиции – на работодатели
и на заети в условията на криза.
Потребността от разработването на темата
се предопределя от следните обстоятелства:
− недостатъчно познаване в България на
разнообразието от формите на гъвкавата заетост;
− оскъдност и непопулярност на анализите на предимствата и недостатъците
на всяка форма;
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Табл. 1. Сравнителен модел на управленските ценности в различните фази на развитието на мениджмънта
(адаптирано по [13])
Първа фаза (1)
Втора фаза (2)
Трета фаза (3)
Четвърта фаза (4)
Максимизиране на пе- Попечителство
Качество на живота
Устойчиво развитие
чалбата
1. Икономически ценности
Груб личен интерес.
Личен интерес
Ясен личен интерес
Социално отговорен личен интерес
Интерес на заинтересованите групи (стейкхолдърси).

Интерес на всички заинтересовани групи

Интерес на всички заинтересовани групи

Интерес на обществото
Максимална печалба

Достатъчна печалба

Печалбата е необходима, но….

Трудът е стока, обект
на покупко-продажба

Трудът има права, които
трябва да бъдат признавани
Мениджмънтът се отчита
пред собствениците, клиентите, служителите, доставчиците и другите заинтересовани групи

Достойнството на наетите трябва да бъде
уважавано
Мениджмънтът се отчита пред собствениците,
заинтересованите групи
и обществото

Интерес на глобалното
общество
Печалба, съобразена с
изискванията на устойчивото развитие
Спрямо наетите се прилага социално отговорно
поведение
Мениджмънтът се отчита
пред собствениците, заинтересованите групи и
глобалното общество

Хората са по-важни от
технологиите

Хората са най-важният
ресурс на организацията

Трябва да се наема целия човек

Икономическите и социалните интереси трябва
да са балансирани

Мениджмънтът се отчита пред собствениците

2. Технологични ценности
Технологиите са много Технологиите са важни, но
важни
и хората са важни
3. Социални ценности
Личните проблеми на Трябва да се уважават не
заетите трябва да си само икономическите интереси на заетите
останат вкъщи
Грубият индивидуалист
управлява бизнеса си
както той пожелае

Ценността на груповото
участие се признава въпреки индивидуализма

Груповото участие е в
основата на успеха

Екипната работа е много
важно конкурентно предимство.

Малцинствените групи
са по-нисши и трябва
да бъдат съответно
третирани
4. Политически ценности
Най-добра е държавата,
която най-малко управлява

Малцинствените
групи
имат своето място в обществото, но не и във
фирмата

Малцинствените групи
са равноправни членове
на обществото

Към проблемните групи
трябва да се прилага политика на равни възможности.

Държавата е необходимо
зло

Държавата и бизнесът
трябва да си сътрудничат при решаването на
социалните проблеми

Държавата, бизнесът и
глобалното
общество
трябва да си сътрудничат
за устойчиво развитие на
глобалния свят

Околната среда трябва
да се опазва, за да се
води
висококачествен
живот

Трябва са се спазват
изискванията на устойчивото развитие

Заслужават да бъдат
следвани
с
активно
участие на всички в организацията

Ясно дефинирани и контролирани на различни
нива

5. Ценности, свързани с околната среда
Природната среда кон- Човекът може да конролитролира съдбата на ра и да влияе на околната
човека
среда
6. Етични ценности
Неясни

Разбрани, но неприети
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−

липса на информация за чуждестранния опит в областта на добрите практики;
− дългогодишна съпротива от страна на
синдикатите за разширяване обхвата
на атипичните форми на заетост;
− пасивност на законодателната власт за
изменения в нормативната база за
разширяване на формите на гъвкавата
заетост и други.
Съгласно решението на форума на ЕК на
високо равнище по заетостта (2009) [6], за реализирането на Лисабонските цели в кризисния
период България трябва да се насочи към:
− Гъвкави работни режими;
− По-добро използване на схемите за
намалено работно време;
− Подпомагане на мобилността;
− Професионално развитие и подпомагане на ученето през целия живот.
Стратегията за устойчиво развитие на Република България предвижда подобряване на
стопанските и природните условия на живот на
населението: заетост, образование и обучение,
здраве, достъп до здрава природна среда, отговорно и споделено управление, както и намаляване и елиминиране на неустойчивите модели на производство и потребление [7]. В шеста
част на стратегията „Социално включване и
демография”, в глави IV - VIII са конкретизирани следните цели:
− Поддържане на ниско ниво на безработицата;
− Осигуряване на равен достъп до услуги с цел превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите
последици;
− Интегриране на хора в неравностойно
положение;
− Създаване на условия за равен достъп
до пазара на труда;
− Социално включване на най-уязвимите
етнически малцинства. Поддържане
на ниско ниво на безработицата;
− Осигуряване на равен достъп до услуги с цел превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите
последици;
− Интегриране на хора в неравностойно
положение;
− Създаване на условия за равен достъп
до пазара на труда;

130

−

Социално включване на най-уязвимите
етнически малцинства.
Разширяването на обхвата и обогатяването
на използваните форми на гъвкава заетост могат да допринесат за реализирането на горе
упоменатите цели.
Постановка на изследователската задача и основна теза
В статията се изследва и съпоставя приложимостта на дванадесет форми на гъвкавата
заетост в периода 2008-2009 г. в двадесет и
пет страни на света, от които дванадесет членове на Европейския съюз. На базата на получените резултати се оценява използваемостта
на гъвкавата заетост в нашата страна от гледна
точка на актуализираната лисабонска стратегия. Разглеждат се конкретните предимства и
недостатъци на гъвкавата заетост в условията
на икономическата криза в България. Извеждат
се препоръки за конкретни дейности, чрез които да се ускори внедряването на различни
форми на гъвкавите работни договорености в
българските организации.
Защитава се тезата, че използването им
може да улесни решаването на значими социални и икономически проблеми, съпътстващи
измененията на заетостта в глобалната икономика, особено в кризисни периоди.
Устойчиво развитие на човешките ресурси
За нуждите на настоящото изследване на
приноса на гъвкавостта към устойчивото развитие на човешките ресурси и преодоляването на
кризисните последствия ще използваме найпопулярното разбиране на Комисията „Брунланд”, (1987 г.) за устойчивото развитие като:
„Развитие, което задоволява потребностите на
настоящето, без да излага на риск възможностите на бъдещите поколения да посрещнат собствените си възможности” [14]. Едно от найважните му измерения и според Комисията по
устойчиво развитие към ООН, и според Bossel
[15] е социалното измерение. Устойчивото развитие на човешките ресурси може да се определи като „осигуряване на нормални условия
за възпроизводство на човешките ресурси в
количествен и качествен аспект в условията на
динамична външна и вътрешноорганизационна
среда”. Създаването и утвърждаването на „устойчиви УЧР практики” се очертават като приоритетни направления в управлението на човешките ресурси, сред които:
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−

Утвърждаване на работодателска марка;
− Управление на различията;
− Управление на баланса между деловия
и личния живот;
− Управление на корпоративната социална отговорност.
В този порядък направленията се подреждат от анкетираните, в частност от България,
Германия и Холандия според резултатите от
изследванията, проведени от Бостънската консултантска група и Европейската асоциация по
мениджмънт на персонала през 2009 година
[12]. Изследванията са посветени на предизвикателствата, с които се сблъсква мениджмънта
на организациите от ЕС в условията на криза.
Гъвкавите работни договорености съдействат за
справянето с от цитираните предизвикателства.
По-нататък ще разгледаме съвсем ограничен аспект на „нормалните условия за възпроизводство ...”, свързан с режима на работа на
съвременните заети и по-точно – с прилагането
на гъвкави работни договорености.
Същност на гъвкавостта и видове гъвкавост
Гъвкавостта е широко дискутиран аспект
на съвременното управление. В литературата и
на множество форуми широко се обсъждат
гъвкавите структури, гъвкавите процеси, а в
последно време изключително активно и гъвкавите форми на заетост (гъвкави работни договорености, гъвкава заетост, гъвкави форми на
заетост атипичната заетост). Дискусиите по темата са заредени с много противоречия – от
тотално заклеймяване на тези форми, като „ограбващи” работещите до третирането им като
панацея на съвременните гъвкави пазари на
труда, развиващи се в условията на нарастващата глобализация. В литературата се използват различни класификации на атипичната заетост (заетост, различна от тази, договорена като безсрочна на пълен работен ден) [5]. В
страните от Европейския съюз се използват
най-често следните видове гъвкави договори за
труд:
1. Работа през почивните дни;
2. Работа на смени;
3. Извънреден труд;
4. Годишно договорени часове;
5. Непълен работен ден;
6. Разделяне на работата;
7. Гъвкаво работно време;
8. Временно/инцидентно наемане;
9. Временни трудови договори;

10. Надомна работа;
11. Работа от разстояние (телеуъркинг);
12. Компресирана работна седмица.
През последните години, в отговор на все
по-динамичната социално-икономическа среда
в редица развити страни се използва и практиката на „дългосрочни сметки за работно време” (long term working accounts) [8]. Същността й се състои в следното: всеки работещ може
да спестява заплащането на извънреден труд,
внасяйки го в сметка. Спестеното извънредно
изработено време може да се използва за отсъствие от работа за по-дълги периоди или за
ранно пенсиониране.
Трудовата заетост е основен фактор за
поддържането и усъвършенстването на качеството на човешките ресурси. В периоди на увеличаване на безработицата гъвкавите работни
договорености предлагат множество алтернативи. Чрез участието си в атипична форма на
заетост работещите могат да избегнат социалната изолация и загубата на перспектива. Значителен брой „гъвкави работници” по света
предпочитат избраните от тях специфични модели на заетост. Това са хора, които:
− Са взели решения за балансиране на
работата, доходите и други аспекти
на живота си по нетипичен начин;
− Не искат да се обвързват за дълго
време с една и съща организация по
различни причини (например, поради
притежаването
на
забележителни
умения, които могат да бъдат реализирани чрез израстване в различни организации);
− Искат да съчетават различни професии;
− Намират се в процес на търсене на
желана от тях работа на договор за
пълна заетост и са принудени временно да работят на ГРД;
− Чиито фирми изпитват затруднения и
не могат да осигурят традиционен договор, но нетрадиционният предлага
място в колектива и други.
В литературата договорите за гъвкава заетост се считат за „подпомагащи семейството”
[9].
Разпространеността на ГРД в Европа свидетелства за наличието на предимства от прилагането й и за работодателите. Очевидно в
периоди на криза и неизвестни перспективи работодателите изпитват страх от дългосрочно
наемане на персонал и гъвкавите договори са
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единственото приемливо и, бихме добавили,
социално отговорно решение, във всички случаи по-добро от „сивото” наемане. Дори само
по тази причина, според нас, то би следвало да
се толерира. Гъвкавата заетост позволява на
мениджмънта да отговаря на все по-силния натиск за намаляване на разходите и повишаване
на ефективността. Гъвкавите модели му позволяват да осигури по-пълно съответствие между
търсенето и предлагането на работа, избягвайки дълги престои и/или свръхнатоварване на
списъчния състав в определени периоди. Те
предполагат по-силен фокус върху работата,
вместо върху длъжността [9]. Изискванията на
гъвкавата заетост често принуждават мениджмънта да поставя по-ясни цели за изпълнение и
да осъществява по-непосредствено и повнимателно наблюдение на изпълнението на
работата. Работещите на нестандартни договори често са много по-производителни, поорганизирани, по-рядко отсъстват от работа,
по-малко са склонни да се включват в синдикати. Нетрадиционната заетост може да бъде и
единствената форма да бъдат привлечени към
организацията много търсени, талантливи изпълнители.
Работодателите могат „да бъдат поеластични към променящите се пазарни и финансови условия”, „с по-малко разходи за труд
и по-лесно да адаптират заетостта във фирмата
към икономическите резултати” [4], което е
необходимо условие за оцеляване в криза.
Използване на гъвкавите работни договорености (ГРД) в България и в света
Изследвания на степента на приложимост
на тези видове договори България се провеждат
у нас от 1996 година насам в рамките на четири социологически проучвания през годините
1996, 1999, 2003 и 2008 г. Резултатите от
първите три изследвания, публикувани в различни издания [2, 3, 10] показват изоставането
на страната ни от практиката в ЕС за широко
прилагане на гъвкавите форми на заетост. В
настоящия доклад за първи път се публикуват
международните сравнителни изследвания1 за
приложимостта им през 2008 година в 4709
организации с над 200 души заети от 25 страни
на света2. Сравнителните анализи се осъщест1

вяват в глобален план (фиг. 1-4), в рамките на
Европейския съюз (фиг. 5-8) и в страните от
бившия социалистически блок (фиг. 9-12).
Резултатите от проучването показват, че в
глобален план от всички дванадесет форми на
ГРД най-масово и с най-малки отклонения по
страни се прилагат: сменна работа (фиг. 1.),
работа в почивни дни, извънреден труд (фиг.
2.) и временни трудови договори (фиг. 3.). Работата на смени се използва най-много в организациите в Чешката република (93%) и наймалко в Русия, Дания и България. В почивните
дни работят най-много сръбските предприятия
(90%) и най-малко японските (29%). Извънредният труд е най-широко приложим в Израел
(100%). И трите форми се използват в малко
повече от половината изследвани български
организации, което ни поставя в позицията на
страна с най-слаба използваемост на тези ГРД.
С по-големи девиации по страни, но с голяма степен на използваемост са гъвкавото
работно време, (96% в Германия, 95% в Исландия и 92% в Швеция), непълния работен
ден (99% във Финландия, 98% в Дания и Великобритания) и временната (инцидентната) работа (97% в Австралия, 90% в Сърбия). Популярността и на трите практики нарежда България в групата на страните, които най-малко се
възползват от тях. У нас гъвкавото работно
време и непълният работен ден се използват
почти четири пъти по-малко, отколкото в редица развити страни.
Разделянето на работата е със сравнително по-ограничена приложимост в глобален
план. Най-големите му привърженици са Австралия (66%), Великобритания (62%) и Турската Кипърска Република (50%). България (30%)
попада в най-масовата група, прилагаща формата в интервала 20-30% от организациите в
страната.
Годишното договаряне на отработените
часове най-често се използва в Израел (67%),
Исландия (62%) и Дания (54%). България
(27%), заедно с Австрия, Унгария, Великобритания, Турска Кипърска Република, Япония,
Южна Африка и Тайван попада в най-масовата
група на страните, в които тази ГРД се използва в 25-35% от организациите.

Те се провеждат от 1990 г. насам в рамките на веригата Кранет.
Австралия (95 орг.), Австрия (190), България (100), Кипър (52),Чехия (48), Дания (265), Финландия (127), Германия (330),
Унгария (54), Исландия (61), Израел (52), Япония (379), Литва (113) Филипини (20), Русия (27), Сърбия (23), Словакия
(116), Южна Африка (140), Швеция (270), Швейцария (82) Тайван (170), Турска кипърска общност( 12), Обединено кралство (126), Гърция (173), Естония (34).
2
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Фиг. 1. Относителен дял на организациите, които използват договори за работа на смени (% - валидизиран),
2008 г.

Фиг. 2. Относителен дял на организациите, които използват договори за извънреден труд (% - валидизиран),
2008 г.

Фиг. 3. Относителен дял на организациите, които използват временни трудови договори (% - валидизиран),
2008 г.

Фиг. 4. Относителен дял на организациите, които използват договори за работа чрез телевизионна връзка (% валидизиран), 2008 г.
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Най-голямо е изоставането на страната ни
в прилагането на компресираната работна седмица, надомната работа и работата от разстояние (телеуъркинг, работа чрез телевизионна
връзка) (фиг. 4). Последната е най-развита в
Дания, Исландия, Германия, Австралия и Естония, а най-непопулярна в Япония, Сърбия, България, Кипър, Гърция и Турската Кипърска Република. Очевидно Балканският регион трудно
развива и утвърждава тази съвременна форма,
с решаващо значение за мобилността на работната сила.
В рамките на Европейския съюз, както и в
изследваните страни от целия свят найпопулярни (и с най-малки отклонения в стойностите на организациите, които ги използват)
се оказват временните трудови договори, работата на смени, работата през почивните дни
(фиг. 5.) и договорите за извънреден труд. Разликата в европейските предпочитания е само в
по-високия приоритет на временните трудови
договори пред тези за работа на смени. Наймного работят през почивните дни в Европейс-

кия съюз унгарските, германските, австрийските, словашките и финландските организации;
най-малко – българските и датските.
Страните от Северна Европа в най-голяма
степен се възползват от предимствата на гъвкавото работно време (фиг. 6.), непълния работен ден (фиг. 7.) и временната (инцидентната) работа.
Разделянето на работата е практика със
значително по-слаба популярност в Европа.
Най-масово се прилага тя в организациите във
Великобритания (62%), следвани от германските (42%), естонските (41%) и австрийските
(37%).
Компресираната работна седмица, надомната работа и работата от разстояние са форми на гъвкавост, по чието използване се наблюдават най-големи различия по страни.
Годишното договаряне на отработените
часове (фиг. 8.) е най-предпочитана форма в
Дания, Словакия и Швеция.

Фиг. 5. Относителен дял на организациите от ЕС, които използват договори за работа през почивните дни (% валидизиран), 2008 г.

Фиг. 6. Относителен дял на организациите в ЕС, които използват договори за гъвкаво работно време (% - валидизиран), 2008 г.
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Фиг. 7. Относителен дял на организациите в ЕС, които използват договори за непълен работен ден (% - валидизиран), 2008 г.

Фиг. 8. Относителен дял на организациите в ЕС, които използват договори за годишно договорени часове (% валидизиран), 2008 г.

На фиг. 9-12 са илюстрирани четири
форми на гъвкавата заетост, използвани от
бившите социалистически страни. В тази група,
със сравнително хомогенно използване на
сменната работа, работата в почивните дни и
извънредния труд изоставането на България от
останалите страни не е толкова драстично.
Много съществено е то, обаче за надомната
работа, подходяща за хора с увреждания и намалена трудоспособност, както и за такива,
които се грижат за болни хора. Слабо прило-

Фиг. 9. Относителен дял на организациите от бившите социалистически страни, които използват договори
за разделяне на работата (% - валидизиран), 2008 г.

жими са и договорите за гъвкава заетост, подходящи за учещи се млади хора, майки с деца,
възрастни работници и други категории наети.
Компресираната работна седмица, позволяваща по-голяма мобилност у нас се използва,
например, почти тридесет пъти по-малко, отколкото в Литва. Лидерът в групата в използването на работата чрез телевизионна връзка –
Естония, изпреварва с 40 пункта нашата страна.

Фиг. 10. Относителен дял на организациите от бившите социалистически страни, които използват договори за временна/инцидентна работа (% - валидизиран), 2008 г.
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Фиг. 11. Относителен дял на организациите от бившите социалистически страни, които използват договори за надомна работа (% - валидизиран), 2008 г.

В анализите на гъвкавата заетост в Европейския съюз Т. Дечев отбелязва [8], че „разликите между ЕС 15 плюс Норвегия и новоприетите страни са не толкова във формите, които
се прилагат, колкото в степента на въвеждането им, регулирането и саморегулирането”. Тези изводи напълно се потвърждават и от нашите
анализи.
Ползи от прилагането на ГРД за намаляване на
последиците от кризата
Икономическата криза повиши рязко безработицата в Еврозоната и в България. Фирмите масово преминават към стратегии за съкращаване на разходите и намаляване на производството. Постигнатите през 2008 г. найвисоки показатели, доближаващи страните до
реализирането на лисабонските цели, през
следващите две години влошиха параметрите
си. Тези обстоятелства променят поведението
на всяка заинтересована група. Търсят се нови
точки на балансиране на интересите им. Рецесията е променила радикално нагласите на работещите, като в момента повечето от тях търсят сигурност на работното място, а не толкова
високо заплащане или кариерно развитие. Това
показва проучването Global Workforce Study на
компанията за професионални услуги Towers
Watson, проведено сред 20 хил. служители в
22 страни. От всички анкетирани 81% споделят, че сигурността на работното място е от
най-голямо значение, следвано от развитието
на уменията (58%) и високото заплащане
(56%),
съобщава
британският
сайт
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Фиг. 12. Относителен дял на организациите от бившите социалистически страни, които използват договори за компресирана работна седмица (% - валидизиран), 2008 г.

PeopleManagement [16]. От друга страна организациите трябва да оцеляват в режим на икономии, запазвайки по възможност добрите си
работници и шансовете за възстановяване след
преминаването на кризата. Използването на
подходящите форми на гъвкава заетост може
да помогне за решаването на някои от проблемите, съпътстващи кризата.
За осигуряването на баланс между интересите на основните заинтересовани групи –
служители, работодатели и държава е необходимо да се разработят и популяризират типови
решения за гъвкава заетост, придружени с подробни анализи на ползите и проблемите, които
тя може да предизвика в конкретни ситуации.
На табл. 2. ще илюстрираме интересите на
основните заинтересовани групи. Подобен подход на практика може да се използва за анализиране на ползите от ГРД за всяка категория
или група персонал поотделно, тъй като предимствата/недостатъците на различните форми
на ГРД в голяма степен зависят от специфичните характеристики на всяка група. Особено
внимание заслужават две групи заети, които са
най-силно засегнати от последиците от кризата
– младежите и жените. През 2009 г. делът на
безработните жени е 58,4%, а безработицата
сред младежите е 18,2% [17] (данни за деветмесечието). Средната заплата, която жените в
България са получавали през 2009 г., е с
15,7% по-ниска от тази на мъжете. Според
синдикатите у нас може да се говори за феминизация на бедността. Домакинствата, в които
глава на семейството е жена, са с 25-30% по-
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бедни спрямо останалите [18]. С оглед на намалената раждаемост, застаряването на населението и затрудненото възпроизводство на
работещите жени в съвременните условия те
заслужават особено внимание от гледна точка
на гъвкавите работни режими. Още една група
заети са във фокуса на вниманието – възрастните хора. В доклада на икономическия и социален съвет [6] се подчертава, че „България се
нарежда, заедно с Чехия, в малката група от
страни в ЕС, доближаващи се до целевото равнище от 50% заетост на по-възрастните. ПосФорма
на ГРД
Гъвкаво
работно
време

Непълен
работен
ден

Годишно договорени
часове

Компресирана
работна
седмица

тигнатото в страната ни равнище (46% в 2008
г. и 46,55% във второто тримесечие на 2009 г.
не само се запазва, но и леко нараства”.
По-нататък са използвани основните ценности на устойчивото развитие в подкрепа на
европейската политика за въвеждане на мерки
за „по-гъвкави работни режими”. Всички разсъждения са направени при условие, че наетите
по силата на тези договори получават равни
осигурителни права на базата на отработените
от тях часове.

Табл. 2. Предимства и недостатъци на гъвкавите форми на заетост
Заети
Работодатели
Държава
Предимства
Недостатъци
Предимства
Недостатъци
Предимства
По-мотивираСъчетаване на Трудности
Трудности
Задоволяване
лични и семей- при
при организи- на социалникоорди- ни служители
ране на екип- те потребносни с делови нирането
с
ни задачи
ти на заетите
задължения
колеги
Трудности
при отчитането на отработеното време
Намалено нато- Намалени
Възможности
Намален ка- Здравословен
варване на зае- доходи
за повишава- пацитет
на режим
на
не на квали- заетите
ти със здравос- Необходиработа
за
ловни, лични и мост от съче- фикацията на
проблемните
на наетите
други проблеми таване
групи
на По-ефективна
По-малка умора заетост
По-добри усПо-добри усло- различни мес- работа
ловия за учета/в различни Намалени
вия за учене
не през целия
организации
разходи
за
живот
Ресоцализация
труд
Ръст на заетостта
Разширени въз- Намалени
Намаляване
Оптимално
можности
за доходи
използване на
броя на заемобилност
на Необходиработната
тите в сивия
заетите
мост от съче- сила
сектор
таване
на Икономии от
Оптимизиране
на разходи
на
работното заетост
за
време и време- различни мес- труд
то за лично раз- та /в различни
организации
витие
По-големи въз- Преумора
По-добри усНамалени
Трудности
можности
за Пренатоваррежийни раз- при организи- ловия за моване
мобилност
рането
на билност
на
ходи
Намалени транработните
работната
спортни разхопроцеси
сила
ди
По-добри
възможности
за
учене и лично
развитие

Недостатъци

Намалена
заетост

137

ГЪВКАВОСТТА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА

(продължение)
Работа в
почивни
дни

Възможност за
трудова реализация
Подобряване на
личния бюджет

Работа
от разстояние
(телеуъркинг)

Голяма мобилност на заетите
Съчетаване на
делови и лични
ангажименти
Намален стрес

Надомна
работа

Възможност за
работа за хора
с
намалена
трудоспособност, хора с
увреждания,
майки и лица,
ангажирани
с
отглеждането
на деца с увреждания и възрастни хора
Възможност за
трудова реализация
Реинтеграция
Съчетаване на
работа и учене

Разделяне на
работата

Свръхнатоварване
Преумора
Затруднени
контакти
с
колеги;
Нарушен режим на труд и
почивка
Асоциализиране

Асоциализиране
Ниски доходи

Намалени
доходи

изна

По-големи
разходи
за
труд

Подобряване
на равнището
на обслужването на населението

Достъп и възможност
за
наемане
на
специалисти
от цял свят
Намалени режийни разходи
Намалени
разходи

Трудности
при управлението и контрола

Мобилен пазар на труда
Икономия на
време на клиентите

Усложнения в
контакта
с
наетите

Поддържане
на условията
за
трудова
интеграция на
проблемни
групи

Усложнения
при организирането
на
работата

Запазване
равнището на
заетост

Срочно
пълнение
задачи

Запазване на
добри служители
Повишена
ефективност
на работата

Причините за съпротива срещу въвеждането на гъвкавите работни договорености са коментирани широко в литературата - несигурността, намалените и/или нередовни доходи,
ниската степен на социална защита и други.
Към тях можем да добавим и някои специфични за България, валидни понастоящем:
− ниската почасова цена на работната
сила – 2,90 евро, което поставя България на последно място в ЕС;
− инерцията за гарантираност на работата и сигурността, характерни за времето на централизираната планова
икономика;
− слабата нагласа за промяна у голяма
част от заетите;
− липсата на целенасочена държавна политика за гъвкавостта и бавното въвеждане на законови възможности за
повече форми на ГРД;
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−

Изтичане
мозъци

на

Непълна заетост

невключването на ГРД в колективното
договаряне и други.
В интерес на обективността трябва да изтъкнем и основните недостатъци на атипичната
заетост. Безспорно гъвкавата работна сила се
управлява по-трудно, отчитането на отработените часове е по-трудоемко, съществуват и
други усложнения при администрирането на
работната сила. Пред мениджмънта възникват
усложнения, налагащи разработването на специални схеми за заплащане, модели за кариерно развитие, модели за обучение и развитие на
гъвкавата работна сила. От друга страна това
са предизвикателства за усъвършенстването на
управлението на човешките ресурси чрез изпълнението на стратегията за използване на
гъвкава работна сила.
В условията на глобална икономическа
криза доводите за разширяване на обхвата на
гъвкавостта стават все по-силни.
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Изводи и препоръки
Сравнителните анализи в глобален план, в
рамките на ЕС и в групата на бившите социалистически страни показват ясно, че България
изостава много в прилагането на гъвкавата заетост. Това я лишава от възможността за бърза
трансформация на трудовия ни пазар и от поуспешното му участие в глобалния мобилен
трудов пазар. Не се използва потенциала на
гъвкавостта за справяне с кризисните последствия, пропускат се социални ползи, не се осигуряват необходимите условия за провеждането
на социално отговорна политика към персонала в нашите организации.
Както показват данните, в рамките на ЕС
най-драстично е изоставането на страната ни в
използването на гъвкавото работно време. Тази
форма притежава голям потенциал както за
балансирането на личния и деловия живот, така
и за осигуряването на условия за учене през
целия живот. Тя е особено ценна за жените,
младите хора и възрастните работници. Чрез
добре разработени графици тя може да осигури
по-дълготрайно присъствие в офиса на служители и по-добри условия за контакт с клиентите. По-пълното й използване предлага различни
предимства за заинтересованите групи .
Друга практика, в която се забелязва голямо изоставане е работата от разстояние. У
нас тя е почти пет пъти по-слабо разпространена от средното за ЕС. Тази форма, характеризираща и гъвкавостта на трудовите пазари
също има множество предимства – икономия
на разходи за транспорт, за поддържане на
офиса; близост до семейството и/или предпочитаната жизнена среда, налагане на индивидуален режим на работа и много други.
По-слабо се използват у нас, в сравнение
с много страни от целия свят работата в почивни дни, непълния работен ден, годишно договорените часове. Тези форми също имат много
предимства конкретно за нашата страна. Те са
удобни за сферата на услугите и за туризма,
които през последните години се развиват интензивно. Особено подходящи са за региони и
селища, в които населението поддържа лични
стопанства. Официалното договаряне на подходящите гъвкави форми на заетост ще намали
отсъствията от работа (често оформяни с болнични листове), особено във време на интензивна селскостопанска работа в регионите, където населението поддържа лични стопанства.

Най-широко използвана за целия период на
наблюдение у нас е работата на смени. Може
да се обобщи, че предимствата й се използват
най-пълно в сравнение с всички останали форми на гъвкава заетост.
При прецизно договориране на часовете за
работа в зависимост от индивидуалните потребности на работодателя и възможностите на
заетия се създават предпоставки за поефективен труд, по-добро използване на времето за работа, по-голяма удовлетвореност от
труда и в резултат – по-високо мотивиран персонал. При достатъчно богати възможности за
законосъобразно прилагане на цялото разнообразие от гъвкави работни договорености може
да се очаква и намаляване на заетостта в сивия
сектор.
За настъпят промени в българските организации, чрез които да се намали голямото и
изоставане от европейската практика и тази на
развитите страни в прилагането на гъвкавата
заетост трябва да се осъществяват последователно и методично следните дейности:
− Консултантските компании да предлагат услуга „проектиране на гъвкави
работни места”;
− Фирмите да предлагат официално такива форми на заетост на: кандидати
за работа, служители от проблемните
групи, служители на фирмата, желаещи временно да преминат на договор
за гъвкава заетост;
− Синдикатите да провеждат активни
консултации и обучения за практиката
в европейските страни по прилагането
на различни форми на гъвкавата заетост, в частност на все по-широкото
използваните „дългосрочни сметки за
работно време” (long term working
accounts). Необходимо е да се положат усилия за преодоляването на формирания с течение на годините синдикален негативизъм и априорно отхвърляне на използването на гъвкавата заетост, като се анализират внимателно
ползите от нея за всяка конкретна
компания и ситуация;
− Работодателските организации да инициират законодателни промени, чрез
които да се въведат законови възможности за всички форми на гъвкавата
заетост;
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−

На общинско и на фирмено равнище
на управление да се разработват прилагат стратегии за гъвкава заетост.
Само с обединените усилия на всички заинтересовани групи може да се намали, а
впоследствие и ликвидира голямото изоставане
на България в областта на гъвкавата заетост.
Това ще създаде условия за по-ефективно интегриране на страната ни във формиращия се
глобален мобилен трудов пазар.
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FLEXIBILITY IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR RESISTING TO
THE ECONOMIC CRISIS
Elizabeta Vatchkova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The article summarises the negative effect of the economic crisis on human resource management (HRM) in
Bulgaria in the beginning of 2010. The state of the national labour market is briefly presented and the influence of
the increasing unemployment on the HRM practices in the organizations is commented. On the basis of the results
from a sociological survey carried out in 2008 the areas of legging behind of Bulgarian HRM are pointed out,
compared with the countries - members of EU. The state of the HRM in Bulgarian universities is analysed. Some
necessary activities are proposed to be undertaken for both – the increase of the level of HRM as means for
overcoming the destructive effects from the crisis and to perfect the process of teaching HRM in Bulgarian
universities. Special attention is paid to different aspects of flexibility and its role for resolving a number of topical
and critical problems in the field of contemporary management.
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УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЧРЕЗ МРЕЖИ НА ЗНАНИЕТО
Юлиана Колова
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Резюме
Статията разглежда мрежите на знанието и тяхната роля в ефективното управление на съвременните организации. Подчертава се необходимостта от добра структура и правила за ефективността и влиятелността на
мрежите. Прави се кратко описание на основните елементи и компонентите за успех на мрежите на знанието с
цел да се подчертаят ползите от тях не само за екипите, но и за обществото като цяло. Статията разглежда
начините и подходите за укрепване на капацитета на производители и консултанти чрез мрежите на знанието.
Обръща се внимание и на видовете информационни и комуникационни технологични инфраструктури и програми, използвани в мрежите на знанието. Материалът подчертава и друга важна роля на мрежите от знание, а
именно приносът им към разширяване на перспективите на устойчивото развитие.
Ключови думи: знание, мрежи на знанието, земеделие, управление, устойчиво развитие, управленско
консултиране
Key words: knowledge, knowledge network, agriculture, management consultancies, sustainable
development

Увод
Най-ценното и най-актуалното знание в
една организация е колективното знание на
служителите.
Това знание непрекъснато се актуализира с нови лични постижения, опит, мнения и
идеи на хората в организацията.
В последно време се счита, че колкото
по-добре един „високоефективен екип“ може
да сътрудничи и комуникира вътре в екипа, с
други екипи, с други организации или с няколко организации едновременно, толкова повече
нови знания, идеи и разбирания ще бъдат създавани, разпространявани, споделяни и използвани и то с голяма скорост [1]. Новите софтуерни продукти, основно базирани на интернет и интернет технологиите, позволяват значително по-големи мрежи от хора да общуват
и работят „виртуално“ по всяко време и отвсякъде.
Настоящата статия има за цел:
− да въведе основни понятия за мрежата на знанието;
− да изследва различните особености,
свързани с разновидностите на мрежите на знанието;
− да изследва потенциалните ползи, които мрежите на знанието могат да
донесат на земеделските производители (ЗП) и консултантите;
− да анализира възможните рискове,
които носи работата с тези мрежи.

Основни елементи на мрежите на знанието
Един от основните компоненти на устойчивото развитие е внимателното обмисляне на
нуждите на бъдещите поколения, които ще
наследят екологичните, социалните и икономически проблеми, натрупани през последните десетилетия. За създаването на политики и
програми за разрешаването на тези проблеми
е необходимо уменията, знанията и идеите на
хората, особено на младите поколения, да се
систематизират и обобщят в стратегии, както
и да се повиши лидерският им капацитет.
Ефективен инструмент за ангажиране на
хората и техния наличен капацитет е създаването на формални мрежи на знанието. Основната цел на мрежите на знанието е да обединяват различни перспективи и изследователски начинания на академични, правителствени
и частни бизнес организации и изследователски институции, базирани в различни региони
на света. Така например проучвания, проведени в Северна Америка, показват, че младите хора имат способността да се адаптират
бързо към работа в различни културни и езикови среди [1]. Изтъква се също, че те полесно се справят с промените и сложните
процеси и с „традиционните“ йерархически
взаимодействия, базирани на звание, възраст
и положение. Тези характеристики им помагат по-лесно да сътрудничат с колеги, да създават ефективни партньорства в различни
сектори и региони, а това допринася много за
осъществяване на разнообразни проекти.
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Мрежите на знанието не могат да съществуват без информационни и технологични
инфраструктури, подпомагащи придобиването
на данни и информация, виртуалното сътрудничество между партньори и бързото разпространение на резултатите от провеждани изследвания.
Мрежите на знанието не само подпомагат генерирането и споделянето на знания, но
допринасят и за подобряване на професионалните качества на хората, като засилват
техните умения за принос към разрешаването
на проблеми и задачи. Някои от основните
ползи на мрежите са:
− изграждане на умения за управление
на проекти и лидерски умения;
− подпомагане на достъпа до финансиране за провеждане на изследвания;
− подобряване на компютърните и технологичните умения;
− разширяване на перспективите за работа и контактите със специалисти.
Мрежите от знание се състоят от групи
от експерти от определени организации, които
работят заедно върху общ проблем или задача, като взаимно подпомагат капацитета си за
изследване, работа и комуникация, споделят
бази от знания и разработват решения, които
се предоставят за ползване и на други хора и
организации извън мрежата [2].
Има няколко основни акцента, свързани с
мрежите на знанието, които трябва да се вземат предвид при създаването и управлението
им:
1. Мрежите изискват участието на отделни лица и експерти да бъде обвързано с ангажимент от страна на съответната организация, която представляват.
2. Сътрудничеството в мрежата се базира на справянето с отделен проблем
или работата по дадена тема, а не
върху широк спектър от интереси. В
тази връзка трябва да има цел и план
за работа.
3. Укрепването на капацитета на участниците е изключително важен за този
модел. Мрежите на знанието се създават, за да се учат хората едни от
други и да се възползват от силните
си страни.
4. Целта на мрежите на знанието е да се
премине от обикновения обмен на
информация към действителна рабо142

та, свързана с намирането на решения.
Мрежите на знанието е термин, който се
използва за определяне на различни типове
екипи или социални мрежи и общности, които
според теорията за управлението на знанието
добавят значителна стойност за по-бързото
създаване, разпространение и приложение на
по-качествено знание [3].
По-долу са описани няколко типа виртуални общества, които представляват различни
мрежи на знанието.
Общност за сътрудничество (Community
of Practice) (Пример: Forum for Sustainable
Land Management (SLM)
Този термин описва идеалния вариант на
успешна мрежа на знанието, състояща се от
хора с голям интерес към изучаване, проучване, развитие и подобряване на знанията,
които споделят едни и същи работни цели.
Общността се самоуправлява, но въпреки това доброто управление е важно условие за
ефективната й дейност.
Общността за сътрудничество използва
специално разработени софтуерни приложения, целящи да подпомагат съществуването й.
Успешната дейност на общността би
трябвало да води до извеждане „на светло“ на
повече скрито или заключено знание, което се
съхранява в главите на хората. Освен това тя
позволява на членовете по-бързо да извличат
знанията, съществуващи в тази мрежа на знанието.
Общност по интереси (Communities of
Interest) (Пример: емигранти от Източна Европа)
Общността по интереси е мрежа на знанието, в която членуват по-голям брой хора,
отколкото в общността за сътрудничество, но
темите не са така тясноспециализирани и фокусирани върху конкретен въпрос или проблем. Тези общности могат да бъдат ефективно подпомагани от дискусионни форуми и
софтуерни технологии за виртуални общества.
Форуми на знанието и кафенета на знанието (Knowledge Forums and Knowledge
Cafе’s) (Пример: The World Cafе)
Отчитайки ползите от социалното взаимодействие и директната комуникация, тези
форуми и кафенета се доразвиват и превръщат в техники за социални срещи, организирани вътре в организацията или между орга-
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низации с конкретен интерес към създаване и
използване на знанието на специалисти.
Екипи на знанието (Knowledge Teams)
(HKU Knowledge team)
В тези организации, които са изключително насочени към знанието, терминът екип
на знанието е разработен да поставя акцент
върху знанието, което искат да създават, подобряват и прилагат по-ефективно. Тези екипи
използват инструменти и техники като „план
на знанието“, „управление на знанието“ и
„оценка на знанието“.
Неструктурирани и структурирани дискусионни форуми
Повечето хора в днешно време използват
неструктурирани дискусионни форуми за спо-

деляне на идеи. Подобни форуми са електронните дъски за съобщения, чатовете, обикновените дискусии и интернет форуми. Те
също са доста полезни, но трудни за управление мрежи на знанието.
Структурираният дискусионен форум използващи същата софтуерна технология за
дискусии, но се управлява от фасилитатор/модератор, който поставя конкретни цели,
действия и очаквани резултати в рамките на
определен период от време.
Настоящата статия прави опит за сравнение и систематизиране на всички гореописани
видове мрежи на знанието. Обобщеният модел, разработен от автора, е показан на фигура 1.

Фиг. 1. Типове общности, свързани с мрежата на знанието

Мрежи на знанието и укрепване на капацитета
Един от основните въпроси, който възниква, когато става дума за укрепване на капацитета е: За какво ни служи капацитетът?
Една от най-разпространените дефиниции
определя капацитета като способност на индивидите, организациите или системите да
изпълняват своите подходящи функции ефективно, ефикасно и устойчиво [4]. Важно е да
се поясни, че „подходящи“ означава конкретни и посочени за всеки отделен случай въз
основа на определени критерии [5].
Съвременното мислене свързва капацитета с изпълнението на зададените и приложимите функции и задачи или с други думи с
изпълнението на стратегическите цели на организациите.
Възприемането на укрепване на капацитета премества фокуса си от индивидуалното
обучение към развитието на институциите и

към идеята за комплексните системи на бъдещето. Новите определения подчертават
непрекъснатия процес на укрепване на способностите за изпълнение на важни функции,
разрешаване на проблеми, задаване и изпълнение на цели и разпознаване и задоволяване
на нуждите от развитие и промяна. Тази концепция се припокрива с развитието на човешките ресурси и други управленски подходи и
тенденции.
Обикновено това е вътрешен процес,
който може да бъде подпомогнат с външна
помощ. Не бива да се забравя, че капацитетът
трябва да се изгражда върху това, което е налично, да се използват и засилват съществуващите компетентности и компетенции.
Изграждането и укрепването на капацитет е тясно свързано със знанията и уменията
на индивидите и комплексното им управление
и прилагане от организации и институции. За143
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това може уверено да се твърди, че този процес е пряко свързан с управлението на знанието и с изграждането на общности и партньорства [6], или така наречените мрежи на
знанието, чиято цел се припокрива с целта на
процеса на укрепване на капацитета.
Развитието на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) предлага нови
начини за сътрудничество чрез интернет на
организационно, национално и международно
ниво. Смята се, че създаването и поддържането на динамична мрежа от специалисти по
укрепване на капацитета е основна стъпка
към устойчивите механизми за генериране,
споделяне и разпространение на знание. Подобна мрежа е отворена и трябва да включва
и други специалисти от свързани области,
както и индивидите и организациите, които са
обект на процеса на укрепване на капацитета.
Важно е всяка мрежа да има своя етичен
кодекс, който да е основан на важни принципи
като отдаденост, сътрудничество, солидарност. Процесите на комуникация трябва да се
базират на уважение, доверие и равенство.
Укрепването на капацитета е свързан също и
с внедряване на иновации, управление на
промяната и гарантиране на качеството на
дейностите [7].
Технологична поддръжка
Голямо разнообразие от онлайн технологии се използват при създаването, управлението и поддържането на мрежи на знанието.
Следният модел, разработен от автора
(вж. фиг. 2.) посочва някои от тези онлайн
технологии, като е направен опит да се групират според нивото на компютърните умения
на членовете на мрежите.
Важно е обаче да се подчертае, че технологиите не са задвижващата сила нито на
мрежите на знанието, нито на по-големи инициативи за управление на знанието. Въпреки
че технологиите подпомагат и улесняват процесите в мрежите, хората са тези, които създават и прилагат знанието.
В дългосрочен аспект, за да бъде ефективна една мрежа на знанието, сформирана
да извърши устойчиво укрепване на капацитета, тя трябва:
− да засили съществуващия капацитет
чрез обучение, професионално образование, обучение в процеса на работа и др.;
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−
−
−

да създаде условия за ефективно сътрудничество между различните заинтересовани лица;
да се фокусира върху поставената
задача или цел за изпълнение;
да се стреми към създаване на продукти или резултати, които да са в
полза и на други общности или организации.

Фиг. 2. Основни онлайн технологии, използвани в
мрежи на знанието

Мрежи на знанието в земеделието
Динамичните промени и предизвикателствата, пред които са изправени ЗП в България,
налагат по-ефективното споделяне на идеи,
опит, информация и технически съвети. Нараства и нуждата от укрепване на капацитета,
развитие на нови умения и компетентности.
Наблюденията и проучванията на автора
от 2007 г. насам, проведени в няколко области на България, показват увеличаване на търсенето на консултантски услуги и информация, свързани с новите изисквания на ЕС и
възможностите за субсидиране и подпомагане
на производството. Наблюдава се и подобряване на компютърните умения на ЗП и нарастване на броя на използващите интернет като
средство за набавяне на информация и комуникация.
Съществуват неформални форуми и онлайн дискусии, в които производителите споделят опит, обсъждат проблеми и задават
въпроси, свързани с конкретната им дейност.

УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЧРЕЗ МРЕЖИ НА ЗНАНИЕТО

Все още не може да се говори за организирани дискусии или виртуални общности на
производители с общи проблеми или цели, но
съществува потенциал и необходимост за
формирането им.
Изследванията показват, че голяма част
от ЗП биха се възползвали от предимствата,
предлагани от информационните и комуникационни технологии и от онлайн инструментите
за обмен на идеи, опит и информация.
В световен мащаб има изградени няколко
мрежи на знанието, обединяващи производители и други заинтересовани страни с различни идеи и цели [8] (Пример: Governance in
Action).
Тези тематични мрежи на знанието са
виртуални общества на професионалисти,
консултанти и производители с общи интереси
и цели, свързани с развитието на устойчиво
земеделие и безопасност на храните.
В България също има потенциал и възможности за изграждане на подобни мрежи на
знанието, в които организирано да се генерира знание и да се разрешават проблеми от
приоритетни области.
Целта на подобни мрежи би трябвало да
бъде:
− укрепване на капацитета на производителите и други заинтересовани
страни;
− засилване на взаимодействието между специалисти и ЗП;
− предоставяне на достъп до стратегии,
политики и техническа информация;
− създаване на условия за конструктивни дискусии;
− улесняване на споделянето на допълнителни знания и ресурси;
− създаване и прилагане на знания по
удобен и гъвкав начин.
Друга важна стъпка, свързана с устойчивото развитие на земеделието и горското стопанство, би било предоставянето на достъп на
тези мрежи на знанието до световни и международни мрежи и бази знания [9].
Анализът на проведените проучвания [10]
показва, че въпреки нарастващия потенциал в
земеделските среди и подобряването на компютърните и технологичните умения на хората, работещи в сферата, има редица трудности, които биха възпрепятствали създаването
на виртуални общности.
По-долу са изброени някои от евентуалните проблеми:

1. Съпротива от страна на ЗП и други
заинтересовани лица във връзка с
промените, които съпътстват създаването и съществуването на подобни
мрежи.
2. Укрепването на капацитета може да
става чрез подходи, ориентирани поскоро към това, което обучителите и
консултантите предлагат, отколкото
към това, от което имат нужда производителите. При разработване на
обучителни програми водещ принцип
трябва да бъде „Какви компетентности са нужни, за да бъде осъществявана съответната дейност?“.
3. Има вероятност мрежите на знанието
да бъдат ориентирани и организирани
по начин, който набляга основно на
техническите умения (hard skills) или
натрупването на факти и знания,
вместо на личностните умения (soft
skills) и отношението към промяната
и различния подход.
4. Създаването на подобни виртуални
общности би отнело много време,
ако няма подходящи лидери и новатори, които да участват активно в организирането и поддържането им.
5. Работата и управлението на подобни
общности обикновено е свързана и с
определени финансови ресурси, чиято липса може да се окаже съществена пречка за съществуването им.
От друга страна, продуктите на знанието и други услуги, предлагани от
мрежата могат да се превърнат в
приход за общността, ако бъде приложена стратегия с предприемачески
дух и ефективно управление на риска.
6. Езиковата бариера може да е друга
пречка пред мрежите на знанието.
Голяма част от базите знания, обучителни модули, подходи и факти се
предлагат чрез интернет на английски
език.
7. Работата в екип и ангажираността на
членовете е друг проблем. Социалното общуване чрез неформални форуми и онлайн дискусии е нещо, което не изисква големи усилия, но работата в екип, ангажираността, осъществяването на задачи и цели може
да се окаже доста трудно за голяма
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част от членовете на общността. В
тази връзка също е необходимо време за адаптация и сработване.
8. Лидерството е изключително важно за
мрежите на знанието и за процесите,
протичащи в тях. Българските фермери нямат голям опит в ръководенето на традиционни екипи, да не говорим за виртуалните общности, в които членовете се намират в различни
географски области и налагането на
лидери отнема много време и усилия.
Изводи и препоръки
Процесите, свързани със знанието, заемат все по-важно място в обществения и икономически живот. Тяхното ефективно протичане зависи от много условия, но характерът
им се оформя от човешкия, културния и социалния фактор.
Същността на динамиката във виртуалните общности и процесите на споделяне и прилагане на знание все още са доста подценени
по редица причини. Затова и има още доста
неясни неща, свързани с тези процеси.
Настоящата статия е скромен опит да се
разгледа темата и да се допринесе за подоброто разбиране на ползите от тези нови
подходи на взаимодействие между индивиди и
организации, обединени от една обща цел или
интереси.
В България темите за мрежи на знанието
все още не са привлекли вниманието на научните и бизнес средите.
Тази статия е първият по рода си материал, в който мрежите на знанието се разг-

леждат като инструмент за управление на организации и укрепване на капацитета.
Въз основа на проведените проучвания
ще бъде създаден модел на мрежа на знанието със ЗП, консултанти и други заинтересовани страни.
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ORGANIZATIONAL CAPACITY BUILDING THROUGH KNOWLEDGE NETWORKS
Yuliana Kolova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The article studies the knowledge networks and their role in the effective management of modern
organizations. It is underlined that knowledge networks need structure and discipline to be effective and
influential. Further a short description of the key elements and components of success is made in order to stress
the benefits of knowledge networks not only for the teams but for the society as a whole. The article deals with
the ways and approaches of capacity building of consultancies through knowledge networks. Knowledge networks
not only support the generation and sharing of knowledge but also contribute to the strengthening of project
management and leadership skills. It is also underlined that participation in these networks improves people’s
information and communication skills. Another major role of knowledge networks is discussed in the paper – its
contribution to the broadening of perspectives on sustainable development.
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Резюме
В доклада са обосновани основните елементи на концепция за разработване на система за управление 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.
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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. Мобилизиращият вътрешен ресурс за развитие и усъвършенстване на
системата за висше образование е постоянния
мониторинг и диагностика на състоянието на
работата и траекторията на развитието й [1].
Някои автори [2] твърдят, 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 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 оценка на ВУЗ е различен.
1. Обекти на оценка във висшето образование
В литературата [3, 4] се отбелязва, 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 оценъчна 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 Шишов С. и Калней В. [5]. 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 се отчетат 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
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страна) или от независими органи (трета страна).
Основните класове обекти, включени в
комплексния мониторинг на качеството на
висшето образование са: персонала в система-

та на висшето образование (студенти, завършващи студенти и преподаватели); процеса на
обучение в СВО; системата на висшето образование (фиг. 1.).

Обекти на оценка във висшето
образование
Персонал в системата на
висшето образование

Процеса в
СВО

Абитуриенти
Студенти
Завършващи студенти
Преподаватели
Ръководители

Система на висшето
образование (СВО)

СВО на отделната специалност
във ВУЗ
СВО на отделния ВУЗ, като
цяло
СВО в страната;
СВО в света

Фиг. 1. Класификация на обектите на оценка на висшето образование

За да се пояснят тези разсъждения се използва 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 найважният 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 оценка е важна и нужна на потребителя. Но най-добре е тази оценка той да прави.
С отчитане на всичко казано, от гледна
точка на автора, основните обекти на оценка
на образователната услуга на ниво система за
висше образование за конкретен ВУЗ са:
− випускниците;
− процеса на предоставяне на образователната услуга;
− ВУЗ като цяло.
Това заключение е нагледно показано на
фиг. 2. и 3., където „пирамидата на качество-

148

то” е приложена по аналогия към „пирамидата
на успеха” на ВУЗ.
При такова обособяване на обектите на
оценка във 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
–оценка 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 за 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.
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Качество на
випускниците

Качество на учебните програми;
Качество на продължаващото обучение
Качество на студентите; Качеството на
техническото осигуряване на учебния
процес; Качеството на методите на
обучение; Качество на преподавателите;
Качеството на условията за провеждане
на обучението

Качество на
дейността по
предоставяне на
образователната
услуга

Качество на системата на организация и
управление; Качество на вътре
вузовската “култура”;Качество на
ръководителите; Качество на
експериментално-изследователската база

Качество на
ВУЗ

Качество на науката и техниката;
Качество на политическата система;
Качество на информацията; Качество на
правото;Качество на културата;
Качество на духовните, морални
ценности и идеали

Качество на
обществото

Фиг. 2. „Пирамида на качеството” на ВУЗ

Успех на
обществото

Признание на световно ниво на
образованието

Признание на обществеността
съответствието на ВУЗ на моделите на
бизнеса

Успех на ВУЗ

Доверие на потребителя към качеството
на предоставяната образователна
услуга (например, чрез доверието към
сертификата на СУК на
образователната услуга)

Успех на
дейността по
предоставяне на
образователна

Признание на потребителите на
високото равнище на придобитите от
випускниците знания и опит

Успех на
випускниците

Фиг. 3. „Пирамида на успеха” на ВУЗ

2. Оценка на ВУЗ като цяло
Методиката за оценка 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
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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 оценка 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 лицензиране, акредитация
и сертификация на системите за качество на
ВУЗ са добре известни и няма да ги обсъждаме.
Вместо това ще отбележим, че резултатите то
тези действия за важни за три субекта (МОН,
ВУЗ, потребителите) в различна степен:
− за самия ВУЗ и МОН - във вид на резултат от конкретни 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, колкото
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 оценка
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
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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 професорскопреподавателския състав;
− финансови ресурси;
− удовлетвореност на студентите[5].
В един от докладите на 43-тия Европейски
конгрес по качество (Мадрид, 9-11 юни 1999
г.) [6] са дадени следните показатели за оценка
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 ре инженеринг; заключителни изпити; междинни изпити; поддръжка от
страна на обществеността; интернационализация; 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;
− оценка на ВУЗ може да се направи без
да се посещава самият ВУЗ.
3. Квалиметричен мониторинг на образователните услуги
В списание „Кариера” има предложен алгоритъм за оценка на образователните услуги,
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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).
Посочените обстоятелства стават нагледни, ако ги съпоставим с пирамидата на качеството и успеха във ВУЗ (фиг. 2. и 3.).
За оценка 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
степента на съответствие на СМК на предоставяне на образователни услуги от ВУЗ и изискванията на стандартите от серията ISO
9000:2000.
Вземаме за основа методиката на Г. Азгалдов и получаваме резултати, които са дадени в табл. 1.

Табл. 1. Квалиметричен анализ на метода за оценка на качеството на образователните услуги на основата на
стандартите серия ISO 9000
Качествени изисквания
Степен и условия за изпълнение на изискванията
1. Не трудоемкост
Осигуреност. Никакви данни за други ВУЗ не е необходима.
2. Оперативност
Осигуреност. Оценката може да бъде изпълнена в продължение на няколко дни.
3. Подобряемост
Осигуреност. Изменението на критериите е възможно при изменение на стандартите
серия ISO 9000, което вече е правено и се променят периодически.
4. Количественост
Частична осигуреност. На стадия до сертификация на системата метода (в принципите) позволява да се проведе експертна оценка на степента на съответствие на
СМК, предоставяща образователни услуги на изискванията на серията стандарти ISO
9000 в количествената скала (за нея се говори по-надолу).
5. Еднаквост
Осигурена. Метода не зависи от специализацията на ВУЗ.
6. Глобалност
Осигуреност. Метода не е свързан със специфичните страни и е ориентиран всеки
ВУЗ към международно признат подход към гарантирано качество на предоставяне
на образователни услуги.
7. Гъвкавост
Частично осигурена. За ВУЗ със сертифицирана СМК предоставящи образователни
услуги това е невъзможно.
За ВУЗ с не сертифицирана система е възможно количествено (експертно) сравняване както по отделни елементи на системата, така и по системата като цяло.
8. Единственост
Осигурена. Към всички ВУЗ може да се приложи единен модел по стандартите от
серия ISO 9000.
9. Сравнимост
Частично осигурена. За ВУЗ, със сертифицирани СМК и предоставящи образователни услуги, е невъзможно да се сравняват, но всички те притежават минимални условия, гарантиращи, че потребителят ще получи образователни услуги, отговарящи на
неговите изисквания. За ВУЗ, нямащи сертифицирана СМК, е възможно количествено (експертно) да се сравни степента на съответствие на СМК по изискванията на
серията стандарти ISO 9000.
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10. Възпроизводимост

11. Всестранност

12. Чувствителност

13. Монотонност

14. Точност

(продължение)
Практическа осигуреност. Резултатите от сертификацията фактически не зависят от
състава на експертите-одитори. Резултатите от експертните количествени оценките
при избрания модел на СМК практически не зависят от състава на експертите.
Осигурява се. Методът е основан на оценка на степента на съответствие на системата на качеството от международно признати стандарти, основавани на базата на
световния опит по осигуряване на гаранции за качеството на предлаганите услуги.
Осигурява се. Резултатите от сертификацията са чувствителни към измененията на
отделни показатели, влизащи в кръга на основните изисквания на стандартите от
серията ISO 9000.
Частично се осигурява. При сертификацията се подобряват показателите на сертифицираната СМК на предоставяните образователни услуги. При провеждане на квалиметричен мониторинг до сертифицирането на системата съвкупната оценка при
подобряване на показателите нараства.
Частично осигурена. При сертификация на СМК количествената оценка няма. При
провеждане на квалиметричен мониторинг на основата на модела на стандартите
ISO 9000 на стадия до сертифициране точността на количествената оценка се определя основно от модела.

От анализа на резултатите в табл. 1. е установено, че напълно или частично предлаганият метод съответства на всички качествени
изисквания по методиката на Азгадов. При това
оценката 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.
Като се вземе под внимание интереса на
потребителите, трябва да се отбележи, че за
тях е особено важна гаранцията за качеството
на предлаганата образователна услуга. От тази
гледна точка на приложението 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,
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, обра-
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зователните 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; научноизследователската дейност; научната „продуктивност” на
сътрудниците на ВУЗ; престижността 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 [5, 6].
За внедряване на системата за мениджмънт на качеството е необходимо:
1. Да се оптимизира организацията и щатната структура на ВУ:
− отделяне и описание на процесите и
подпроцесите;
− назначаване на ръководители на
процесите;
− разработване и актуализация на
процесния модел.
2. Да се разработят документи на СМК:
− ръководство (наръчник) по качество;
− задължителните процедури;
− документация на структурните подразделения.
3. Да се управлява внедряването на СМК:
− отговорности на ръководството;
− матрица на отговорностите;
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−
−
4. Да
−
−
−
−

приемане на СМК от персонала и
неговото участи при внедряването;
мониторинг, измерване, анализ, подобряване.
се направи анализ на СМК:
оценка на СМК;
оценка на документираната СМК;
насочване към постоянно развитие и
подобряване;
вътрешни одити-особености.

5. Да се получи потвърждение- сертификат:
− подобряване и усъвършенстване;
− постоянно обучение на сътрудниците;
− външни одити.
Какво трябва да се направи в настоящия
момент и какво в бъдеще при разработване на
СМК?

Табл. 2. Задачи за настоящето и бъдещето при разработвате на СМК
Какво е направено
Задачи за близка перспектива
1. Определяне на функциите и задачите на универ1. Уточняване на мисията на университета в областта на управление на качеството.
ситета в областта на качеството на образователните услуги.
2. Формулиране на политиката в областта на ка2. Завършване формирането на списъка от документи и процедури, действащи в университета,
чеството на образователните услуги (цели и закоито трябва да влязат като съставна част в обдачи).
щата система на управление на качеството, а
така също тези, които не достигат в съответствие със стандартите от серията ISO 9000.
3. Формулиране на мисията на университета в
3. Завършване на формирането на списъка на прообластта на управление на качеството на обрацедури и критерии необходими за оценка на
зованието.
СМК на образователните услуги в настоящия
период от време.
4. Провеждане на формирането на списъка от до4. Провеждане на количествена оценка на наличникументи и процедури, действащи в университете елементи на СМК на образователните услуги
та, които трябва да влязат като съставна част в
в университета по разработените критерии (вътобщата СМК.
решен одит по експертна оценка на катедрите).
5. Формиране на списъка от процедури и критерии
използвани за оценка на СМК на образователни5. Разработване на вариант на ръководство (наръчте услуги в настоящия период от време.
ник) по качество на предоставяните образова6. Разработване на критерии и методика за тяхната
телни услуги от Университета.
количествена оценка при създаване и внедряване на СМК на образователните услуги в Университета (провеждане на експертна оценка и
вътрешен одит на СМК).

Изводи
1. Квалиметричният мониторинг е важна и
неотменна част на дейността на ВУЗ по
повишаване на качеството на висшето
образование. Неговите резултати са
важни за ВУЗ, МОН и потребителите на
образователни услуги.
2. Основните обекти за оценка в системата на висшето образование на равнище
ВУЗ са: випускниците на ВУЗ; процеса
на предоставяне на образователни услуги; ВУЗ като цяло.
3. Досега мониторинга 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 качеството на випускниците, дадени от потребителите на образователните услуги.
4. Използването на стандартите от серия
ISO 9000:2000 във ВУЗ може да се
превърне в инструмент за: а) обективна
и обоснована на оценката на степента
на гаранция за равнището на качеството
на предоставяните образователни услуги по отношение, но 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

153

Георги Тасев, Станислава Ковачева

внедряване на осъвременени методи за
мениджмънт на качеството.
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APPLICATION OF THE STANDARDS OF ISO 9000 FOR THE EVALUATION OF
UNIVERSITIES
Georgi Tassev, Stanislava Kovacheva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The main elements of a concept to develop of The Quality Management System of educational services in
higher education are set out in the report. The basic system requirements for quality management, which allow for
its implementation in practice, are proposed and errors at application are discussed in the article.
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ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД РАЗРАБОТВАНЕТО НА СИСТЕМИ
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Резюме
В последните години в национален и световен мащаб беше натрупан огромен опит в областта на използването на системи за електронно обучение, както като част от традиционната форма на обучение, така и като
инструмент спомагащ за реализирането на дистанционната форма на обучение. Интегрирането на системите
за електронно обучение в образователния процес, показа необходимостта от използването и вграждането на
нови подходи и информационни технологии, позволяващи осигуряването на по-голяма степен на интерактивност при взаимодействието между потребителя и самата система, управлението на специализирани информационни ресурси, както и достъп до ресурси със завишени изисквания спрямо трафик или авторски права. Статията разглежда проблемите, съществуващи на настоящия етап пред използването на класическите подходи за
създаване, управление и поддръжка на динамично онлайн съдържание, включително портални системи, системи за електронно обучение и системи базирани на знания. Анализът на тези проблеми, вариращи от аспекти на
сигурността и управление на потребителския достъп, до използването на специализирани формати и управлението на големи файлове онлайн, спомага да бъдат уточнени рамките пред разработването на цялостни системи за управление на специализирани знания, достъпни през интранет, екстранет или Интернет. Демонстрирани са резултати от разработката на конкретна система за създаване, управление и поддръжка на специализирано знание създадена в Лесотехнически университет, очертаващи перспективите пред използването на подобни системи в бъдеще.
Ключови думи: системи за специализирано знание, системи за електронно обучение, портали, системи
базирани на знания
Key words: CMS, LMS, LCMS, KMS

Въведение
Динамичното развитие на информационните и комуникационни технологии свързани с
предоставянето на ресурси и услуги в рамките
на различните видове мрежи, се отразява в нарастване на количеството информация достъпна онлайн. Направените проучвания и анализ на
литературни източници, стандарти, спецификации и съществуващи практики и технологии
посочени в [2], изследващи основните аспекти
на електронния бизнес, показват, че на настоящия етап от развитие, широко се използват понятия, като „Интернет икономика”, „икономика
на информацията” и дори „цифрова (дигитална)
икономика”, за да се покаже връзката между
различните категории електронен бизнес и съвременните информационни, комуникационни и
мрежови технологии и значението, което информацията придобива за съвременните организации и стопански субекти. Съвместяването
на тези технологии, позволява да се говори за
„нова икономика”, която ще доминира през
следващите десетилетия и ще определя мащабите на индустриалното развитие. Новата икономика обединява процесите на създаване и
споделяне на знания, както и внедряване на

иновации за създаването, разработката и предоставянето на нови стоки и/или услуги, посредством развитието на мрежова инфраструктура и използването на информационни и комуникационни технологии.
В допълнение, може да се направи и заключението, че управлението на информацията
и информационните ресурси, както и мероприятията провеждани за тяхната оценка от гледна
точка на стойност и значение ще нараства в
съответствие с идеите заложени в термина „нова икономика” или икономика на знанието [10].
Организациите и стопанските субекти, осъзнават [2, 10], че информацията се превръща в
един от най-значимите техни активи, което поставя на преден план въпросите свързани с нейното структуриране, съхранение, организиране
на ефективни и гъвкави методи за достъп и не
на последно място защита и запазване на авторските права и ноухау. Ефективното управление на наличната информация, допринася
значително за подобряване на конкурентоспособността на организациите и стопанските субекти, работещи в условията на глобализация и
засилена конкуренция.
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Посочените тенденции, не могат да отминат и сферата на обучението. Не случайно
електронното обучение е една от най-бързо
развиващите се категории електронен бизнес,
особено след утвърждаване на концепцията за
обучение през целия живот. В образователната
сфера, информационните и комуникационни
технологии намират все по-широко приложение,
варирайки от публикуване на полезна и актуална информация свързана с всекидневния живот
на образователните институции, през информационни системи за управление и достъп до
състоянието на отделните обучаеми или организация на образователния процес и завършвайки със системите за електронно обучение и
специализираните информационни ресурси с
използване вариращо, от подпомагане на традиционното обучение, до организиране на дистанционната форма на обучение. Значението
на информацията, генерирана от образователните институции, се вижда и от съвременните
изследвания в областта на позиционирането на
информационни ресурси в глобалната мрежа
[6, 9]. Публикацията в Интернет пространството е една от най-евтините и същевременно може да достигне до най-голям кръг от потенциални потребители, като позволява да се предостави достъп до знанията натрупани от образователната институция и на други изследователи и студенти, както и заинтересовани трети
страни – държавни и обществени организации и
институции. Както показва [15], информацията
на организациите и стопанските субекти и поспециално образователните институции, може
да формира Web Factor Indicator или индикатор
за присъствие в глобалната мрежа. Оценката за
присъствието се извършва въз основа на количествената оценка на публикуваните информационни документи, като информацията се получава, като резултат от индексираното съдържание от търсещите машини на Google, Yahoo,
Live Search и Exalead и включва фактори, като:
брой на индексираните страници от търсещите
машини, брой на уникалните външни връзки,
публикувани документи (отчитат се документите във формат: Adobe Actrobat (PDF), Adobe
PostScript (PS), Microsoft Word (DOC),
Microsoft PowerPoint (PPT)), статии и цитирания
за дадения домейн от Google Scholar.
Следвайки очертаните по-горе тенденции,
целта на настоящата статия е да разгледа
проблемите, съществуващи на настоящия етап
пред използването на класическите подходи за
създаване, управление и поддръжка на дина156

мично онлайн съдържание, включително портални системи, системи за електронно обучение и системи базирани на знания, от гледна
точка на образователния процес и провежданите научни и специализирани изследвания. Анализът на тези проблеми, вариращи от аспекти
на сигурността и управление на потребителския достъп, до използването на специализирани
формати и управлението на големи файлове
онлайн, спомага да бъдат уточнени рамките
пред разработването на цялостни системи за
управление на специализирани знания, достъпни през интранет, екстранет или Интернет. Изследването обхваща и анализ на особеностите
на някои широко разпространени свободни и с
отворен код web-базирани информационни
системи, които представляват добра отправна
точка за търсенето на нови функционалности
при създаването на системи за управление на
специализирано знание.
Подходи за организиране на информация достъпна онлайн
Публикуването на съдържание предназначено за достъп от локална мрежа или Интернет
показва все по-нарастващото значение, което
придобиват системите за управление и организиране на достъпа до съдържание от произволен тип (чист текст, документи в общи и специализирани формати, изображения, аудио, видео
и друго) спрямо статичните страници на сайтовете, които съществуваха до неотдавна. Динамичното управление на съдържанието посредством използването на скриптови езици от страна на сървъра, използването на Java и други
подходи, позволява по-гъвкави методи за индексиране и предоставяне на достъп до съдържанието, което представлява интерес за конкретните потребители. Същевременно отстраняването на несъответствия, както и добавянето
или разширяването на информацията следват
интуитивен подход реализиран с помощта на
графични потребителски интерфейси, които
позволяват операциите да се извършват и от
потребители, които нямат специализирани технически познания в областта на съвременните
информационни и комуникационни технологии.
На настоящия етап, организациите и стопанските субекти, могат да се възползват от
огромен брой свободни и комерсиални webбазирни информационни системи, предназначени за публикуване и управление на публикуваната онлайн информация. Системите варират,
както по отношение на технологиите за органи-
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зиране на съдържание, така и по отношение на
платформата, на която са реализирани. По отношение на обхвата също се наблюдава силна
вариация, започваща от системи с ограничен
обхват и функционалност, преминаващ през
системи със специализирано предназначение и
достига до универсални системи, стремящи се
да покрият широк кръг от управленски и потребителски задачи. Достъпът до създаденото съдържание, предоставян, от подобни системи на
крайните потребители или ползватели, е достатъчно интуитивен и улеснен. Обикновено са
осигурени собствени средства за индексиране
на информацията (организирани на директориен принцип или чрез търсеща машина), но е
възможно използването и на инструментариума
на широко разпространени търсещи машини
(например Google).
Съвременното обучение и образователен
процес за съжаление не се изчерпват само с
публикуване и управление на публикуваното
онлайн съдържание. Трябва да бъдат отчетени
образователните нужди на обучаваните, особено в специфични области както посочва [8],
инструментариума за създаване на учебни ресурси и учебни дейности, и не на последно
място възможностите за работа със специализирано знание (особено в случаите на специализирани колекции, сбирки и други). Отчитайки
тази специфика, съществуващото множеството
от информационни системи предназначени за
публикуване и управление на онлайн информация могат да бъдат сведени следните основни
класове, представляващи интерес за разработчиците на специализирани системи за управление на специализирано знание:
Системи за управление на съдържание
(Content Management Systems) от портален тип.
По своята същност, това са универсални webбазирани информационни системи, предназначени за управление на информация публикувана на сайтове от портален тип от организациите и стопанските субекти. Системите от този
тип, най-често позволяват на потребителите да
създават комплексни ресурси и съдържание на
web-сайтове вариращи от няколко свързани
страници до десетки такива, без да изискват
значителни технически познания в областта на
информационните и комуникационни услуги.
Идеята, която е заложена в подобен род системи, като посочва [7], е да се постигне компромис между използваемостта на информацията
и нейното количество посредством отчитане на
подходящия формат и структура за съхранение

и осигуряване на достъпност. Към основните
характеристики на тези системи трябва да се
добавят: мащабируемостта; наличието на front
end и back end интерфейси и разделяне на задачите по конфигуриране и управление от една
страна и визуализация и ползване от друга; делегиране на права; модули за управление на
специализирано съдържание и други. Същевременно използването на модулния подход при
тяхното изграждане, позволява на потребителя
изпълняващ администраторски функции лесно
да разширява обхвата чрез инсталирането и
активирането на допълнителни модули, осигуряващи услуги, като форуми, новини, информационни потоци, галерии и други. Лесотехническият университет има опит в използването
на подобни системи за управление на съдържание. В периода 2005-2008 година, съдържанието на сайта на университета беше поддържано със средствата осигурявани от системата
TYPO3 [14]. Натрупаният опит в процеса на
работа с посочената система показа, че независимо от огромния брой модули разширяващи
функционалността на системата, вградените
инструменти за форматиране на създаваното и
поддържано съдържание, като RTF редактор,
както и вградените парсери, позволяващи обработката на съдържанието на качените документи във вид на файлове с различни формати
и индексирането им за нуждите на вградената
търсеща машина, цялостното администриране
и поддръжка са трудоемки и изискват специализирани познания. Същевременно процесът на
създаване и редактиране на съдържание и попълване на структурата на сайта, може да бъде
изпълнено от потребители без задължителни
технически познания в областта на информационните и комуникационни технологии, но
притежаващи съответните права дадени от администратора на системата. Пример за системи за управление на съдържание от портален
тип са: Joomla, TWiki, MediaWiki, WordPress,
MODx, TYPO3, TYPOlight, Plone, WebGUI,
Alfresco, Share Point Server и други. Реализацията на web-базираната информационна система може да включва използването на ASP.NET,
PHP, Perl, Java, Python и други, в съвкупност с
база данни от типа на MS SQL Server, MySQL,
PostgreSQL, Oracle и други.
Системи за управление на документи
(Document Management Systems). Към този
клас могат да бъдат причислени web-базирани
информационни системи за управление на информация съхранена в документален формат в
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зависимост от всекидневните нужди и работа
на организацията или стопанския субект. Както
посочва [10], целите на внедряването на подобни системи са улесненията, които предоставят при управлението на големи количества
разнородни документи и използване на разширени технологични възможности за създаване,
предаване, съхранение и извличане на заложената в документите информация. Развитието на
информационните и комуникационни технологии и особено технологиите за съхранение на
данни чрез използването на възможности на
SAN (Storage Area Networks) и широколентов
достъп, позволяват последващо развитие на
подобни системи чрез включването на инструментариум за цифрова обработка на изображения, съхранение и достъп до висококачествени
документи с голям обем, управление на архивни копия и т.н. Системите за управление на
документи се нуждаят от база данни за съхраняване на мета информацията свързана с отделните документи, както и от усъвършенствана система за управление на операциите извършвани върху файловете свързани с отделните документи. Определянето на основните
файлови формати, в които ще се съхраняват
документите е съществена задача, която е
свързана с евентуалното пълнотекстово индексиране на съдържанието на документите. Възможно е използването на стандартни парсери
на информация, позволяващи извличането на
необходимата информация от индексираното
дигитално съдържание, съхранено под формата на офис документи, изображения, аудио и
видео съдържание, CAD/CAM/CAE файлове и
други специализирани файлови формати. При
предоставяне на подобно съдържание на крайните потребители, трябва да се отчетат и въпросите свързани с използването на отворени
файлови формати, които не изискват от потребителите да инсталират допълнителен софтуер
за достъп до документалното съдържание и
особено комерсиален софтуер. В търсенето на
баланс при съхраняването на документи може
да се премине към използването на отворени
формати, като Adobe Actrobat (PDF), Adobe
PostScript (PS), към които документите да бъдат предварително преобразувани и съхранени
или заявката за това преобразуване да се извърши в реално време при качването на документа, или при обработка на заявката на потребителя за достъп до същия документ. Примери за системи за управление на документи,
разпространявани безплатно или с отворен код,
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както и основните особености на подобни системи са показани в [10].
Системи за електронно обучение (Learning
Management Systems и Learning Content
Management Systems). В последните години се
появиха значителен брой web-базирани информационни системи предназначени за работа с
учебно съдържани и/ или учебни дейности (задания, тестове, проучвания и други, при които
обучаваните могат да взаимодействат активно
със системата демонстрирайки своите знания,
мнение и т.н.). В Лесотехническия университет,
системата Moodle е използвана в периода
2005-2009. Натрупаният опит показва, че системата има отлични възможности за създаване,
съхраняване и осигуряване на достъп до учебни дейности и ресурси от разнообразен тип,
което я прави особено подходяща за нуждите
на дистанционното обучение, смесената форма
на обучение или просто като средство подпомагащо процеса на провежданото обучение по
съответната дисциплина или специалност. Системата за електронно обучение разпознава основните, най-често използвани файлови формати и поставя пред връзката към съответния
файл подходяща икона, в повечето случаи,
идентична с иконите използвани от операционната система. Понятието създаване на учебни
дейности в системата Moodle и при аналогични
системи за електронно обучение, обхваща широк кръг от интереси и задачи свързани с учебния процес и усвояването на материала, свързани до голяма степен с персоналното участие
на обучавания. Тези учебни дейности са съответно: SCORM, Survey, Wiki, Workshop, Задание, Анкета, Форум, Чат, Речник, Тест, Урок и
други, които безспорно разширяват обхвата на
системата и позволяват създаването и управлението на комплексно съдържание. Особености
по създаването на ресурси и съдържание, както и осигуряване и управление на достъпа до
тях е показана детайлно в [3, 4]. За съжаление
системите от този тип имат и някои ограничения свързани с качването на големи по обем
файлове, индексиране на документи, съвместимост свързана с кодирането на символите и
тяхната коректна визуализация.
знания
Системи за управление на
(Knowledge Management Systems). В този клас
могат да попаднат системи позволяващи създаването, съхранението, анализирането и разпространението на информация свързана с организацията или стопанския субект, позволяваща вземането на решения. Както посочва [13],
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организацията на работата на системата, може
да бъде базирана на: използването на документи (създаване, управление и споделяне); използването на онтологии /таксономии (онтологиите
описват концепциите и взаимовръзките, които
са свързани с дадена предметна област, като
предоставят речникова спецификация позволяваща обработката, споделянето и повторното
ползване на знания) според изследванията в [1,
5]; използването на възможностите на изкуствения интелект и други.
Проблеми пред системи за управление на специализирано знание
Направените анализи и изследвания в областта на web-базираните информационни системи, предназначени за публикуване и управление на публикуваната онлайн информация,
показват, че границите между отделните типове
много често се размиват, т.е. системите едновременно могат да бъдат класифицирани
към няколко отделни класа. Същевременно
развитието на информационните и комуникационни технологии, позволява да се добавят
нови функционалности, които биха разширили
използването на подобни системи в областта на
обучението и научните изследвания. Разширението на възможностите може да се постигне,
както чрез мигриране на полезни функции или
тяхното интегриране, като външни модули, така и чрез създаването на качествено нови приложения отговарящи на изискванията за управлението на специализирано знание.
Основните проблеми, пред което би се изправила една бъдеща система за управление на
специализирано знание базирана на използването на традиционните web-базирни информационни системи, предназначени за публикуване

Фиг. 1. Регистриране на потребител в Joomla!

За съжаление не може да се постигне
пълно и детайлно управление на правата в
рамките на учебния курс, т.е. потребителите да
ползват точно определени ресурси в рамките

и управление на публикуваната онлайн информация, могат да бъдат формулирани в следните основни направления:
Липса на гъвкавост при осигуряване на
достъп до точно определен ресурс. Съвременните системи за управление на съдържание от
портален тип, както и системите за електронно
обучение организират потребителския достъп
на ролеви принцип, т.е. в зависимост от ролята,
която е определена от администратора на системата на съответния потребител, той има достъп до определени ресурси и/или може да извършва определени дейности в рамките на системата. На фиг. 1. е показана процедурата по
създаване на потребител в системата Joomla!
[12]. Информацията, която е свързана с конкретен потребител на система за управление на
съдържание е много по ограничена в сравнение
със системи за електронно обучение като
ATutor и Moodle, а при системи като eFront
[11] може да съдържа дори финансова информация, позволяваща извършването на финансови транзакции (виж фиг. 3.). В допълнение, системите за електронно обучение структурират
информацията в учебни курсове, които от своя
страна могат съдържат учебни ресурси и дейности. Достъпът може да стане централизирано
(например потребител с права на автор на курса или администратор на системата, добавя
списък на потребителите, отговарящи на изискванията за записване в съответния курс) или
чрез самостоятелно записване за съответен
курс (свободно записване или записване след
предоставяне на ключ от преподавателя/ администратора, както и записване след заплащане
на определена такса както може да се процедира в системата eFront показана на фиг. 2.).

Фиг. 2. Създаване на платен курс в eFront

на един или няколко курса, които са споделени.
Известно диференциране, може да се постигне
в системи като Moodle (фиг. 4.) и ATutor, като
се формират потребителски групи в рамките на
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курса и правата върху отделните ресурси се
съобразят с потребителите обединени в групи.
Този подход не би бил подходящ при админист-

Фиг. 3. Добавяне на потребител в eFront

Възможности за специализирано търсене.
Голям брой от изследваните системи ограничават своето търсене до съдържанието, което се
предоставя в HTML формат на крайните потребители. За съжаление, дори и някои от системите за управление на документи се ограничават в търсенето само до информацията, която
е достъпна като метаданни. Системите за управление на специализирано знание, трябва да
предоставят по-разширени възможности за
търсене, включително в документи в различни
файлови формати, както е при търсещите машини от типа на Google, което означава интегрирането на парсери за индексиране на качваната в системата информация. За специализираната система, задължително трябва да бъдат
проектирани интерфейси, позволяващи изпълнението на произволни заявки дефинирани от
потребителя, които от своя страна да позволят
откриването на нови релации между съхранените данни.
Проблеми с качването на големи файлове.
Преобладаваща част от изследваните системи,
имат ограничения по отношение на големината
на качваните в системата файлове, като тя варира между 2 и 10 MB. За нуждите на системите за управление на специализирано знание
е необходимо да е интегрират механизми, които не само позволяват качването на големи
файлове, но осигуряват и адекватен достъп на
потребителите до подобно съдържание.
Преодоляване на тясната специализация.
Съществуващите системи независимо от своята
универсалност, притежават тясна специализация по отношение на управляваното съдържание (документални системи, галерии, webсъдържание и т.н.). При системите за управление на специализирано знание, ще трябва да се
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рирането на голям брой потребители (студенти,
докторанти, изследователи и други заинтересовани от определен ресурс потребители).

Фиг. 4. Формиране на групи в Moodle

мигрират полезни функции от всички класове
изследвани системи.
Усъвършенстване на управлението на правата на потребителите. Ролевият принцип за
ограничаване на достъпа на потребителя не е
достатъчен за управление на достъпа до специализирано съдържание, особено в случаите,
когато потребителят е заинтересуван от строго
определен ресурс поддържан в системата. Необходимо е вграждането на инструменти, позволяващи детайлно разписване на достъпа до
ресурсите, както и инструменти за филтриране
на потребителите по различен критерий. Натрупаният опит от използването на системи за
управление на съдържание и системи за електронно обучение, показват, че администрирането се затруднява от наличието на голям брой
неактивни потребители в системата. Това показва, че е удачно да се заложат правила определящи календарен период, през който потребителите могат да използват заявените ресурси,
след което акаунтите се деактивират автоматично. Подходът ще бъде удачен и ако потребителите заплащат за използването на специализирания ресурс.
Работа с изображения. При всички изследвани системи, включително и голяма част от
системите от тип галерия, много слабо са разработени инструментите за работа с изображения (лупи, линия за измерване и други). При
системите за електронно обучение дори лисват
инструменти за създаване на миниатюри от
качваните изображения, промяна на графичния
формат на изображенията или добавяне на воден знак, които ще са необходими за системите
за управление на специализирано знание.
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Резултати и изводи
Направените анализи и изследвания в областта на web-базирни информационни системи, предназначени за публикуване и управление на публикуваната онлайн информация, показват, че границите между отделните типове
много често се размиват, т.е. системите едновременно могат да бъдат класифицирани
към няколко отделни класа. Същевременно
развитието на информационните и комуникационни технологии, позволява да се добавят
нови функционалности, които биха разширили
използването на подобни системи в областта на
обучението и научните изследвания. Разширението на възможностите може да се постигне,
както чрез мигриране на полезни функции или
тяхното интегриране, като външни модули, така и чрез създаването на качествено нови приложения отговарящи на изискванията за управлението на специализирано знание и решаването на посочените по-горе проблеми унаследени
от разгледаните класически системи. Анализите показват и някои от основните характеристики, които трябва да притежават системите за
управление на специализирано съдържание,
включително: улеснено редактиране на съдържанието; мащабируемост; наличието на front
end и back end интерфейси и разделяне на задачите по конфигуриране и управление от една
страна и визуализация и ползване от друга; детайлно делегиране на права върху отделните
ресурси; модули за управление на специализирано съдържание; RTF редактори; инструменти
за управление на файлове; инструменти за работа с изображения.
Въз основа на направените проучвания,
бяха заложени основите на съвременна система за управление на специализирано знание,

предназначена да дигитализира част от хербарните колекции на Лесотехническия университет,
като добави свързаната с отделните видове документална информация, заснети спесимени,
географско позиционирана информация, галерии и метаданни. Хербарните колекции са класически и неотменен елемент в ботаническите
и дендрологичните проучвания. Те дават възможност за по-бързо и удобно изследване на
флората на даден район. Всички институции, в
които се провеждат ботанически проучвания,
разполагат с такива колекции. Нещо повече, те
са задължителен елемент в някои случаи, когато изрично трябва да се посочи кои индивиди са
изследвани. Хербарните колекции имат голямо
значение за таксономичните проучвания. Специализирането на таксономите в дадена систематична група видове дава възможност за точна ревизия на съществуващите хербарни колекции и нерядко води до откриването на нови
за науката или за даден район таксони. Известни са случаи хербарни образци, определени
като обикновени видове, след ревизия от експерт да се окаже, че всъщност представляват
нови и неизвестни дотогава таксони. Хербариите представляват не само събрани и изсушени
растения, а би трябвало да отговарят на определени изисквания. Всеки образец трябва да
бъде и пълноценен документ, изготвен и оформен правилно. Цифровизацията на хербарните
колекции ще спомогне за тяхното запазване,
защото спесимените на редките видове ще бъдат подложени в по-малка степен на разрушаване в следствие на честото ползване. Примери
за възможностите на част от интерфейсите на
front end и back end частта на системата са
показани на фиг. 5.

Фиг. 5. Front end и back end интерфейси на системата
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Резултатите от проведените изследвания са
финансирани от проект №27/17.04.2009г. „Изследване на възможностите за създаването на специализирани системи за управление на съдържание за
целите на виртуализиране на знания в областта на
природните науки” от НИС при Лесотехнически университет – София.
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PROBLEMS AND PERSPECTIVES TOWARDS DEVELOPMENT OF ONLINE CONTENT
MANAGEMENT SYSTEM SUPPORTING SPECIALIZED KNOWEDGE
Radoslav Miltchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
In recent years a huge amount of experience on national level and abroad has been collected in the area of
use Learning Management Systems (LMSs) as a part of traditional education form and also as instrument
facilitating practical aspects of distance learning. Integration of LMS in educational process reveal necessity of
incorporation and use of new approaches and information technologies that allow a high level of interaction degree
between user and system, management of specialized information resources as well as access to resources with
higher bandwidth or intellectual properties demands. The present paper considers problems existing today in front
of use of classical approaches for creation, management and support of dynamic on-line content, including portal
systems, LMSs and Knowledge Based Systems. Investigation and analysis of these problems, which varies from
security aspects and management user profiles and access to use of specialized file formats and management online access to content of large files, contributes to make more precise framework towards development of
complete content management system that support management and access to specialized knowledge through
intranet, extranet or Internet. Results achieved in University of Forestry in the area of development of content
management system that support creation, management and access to specialized knowledge has been
demonstrated as a part of perspectives in front of use of such systems in the future.
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ЦИКЪЛЪТ НА КОРПОРАТИВНО ОБУЧЕНИЕ В ГОРСКОТО СТОПАНСТВО
Иван Палигоров, Цанко Българенски
Лесотехнически университет, София
Резюме
Първата част от тази публикация изследва основните фази на цикъла на корпоративно обучение (диагностициране на нуждите от обучение на целевата група; формулиране на образователни цели; разработване на
учебен план и програми; провеждане на курсове; оценяване на ефективността на обучение; диагностициране
на следващите нужди от обучение). На базата на изложената теория е направен критичен анализ на конкретен
курс, разработен и проведен с участието на авторите. Основните изводи и препоръки са изведени на базата на
отговорите на над 300 анкетирани директори и зам. директори на държавни горски стопанства, участвали в
обучението.
Kлючови думи: корпоративно обучение, обучение на възрастни, горско стопанство
Key words: corporate education, adult education, forestry

Увод
Актуалността на това изследване се определя от няколко предпоставки, по-важните от
които са: 1) нарастваща потребност от възстановяване на непрекъснатостта на корпоративното обучение в горското стопанство; 2) усъвършенстване на системата за обучение и подготовка на работещи и 3) в конкретния случай,
за да даде възможности за оценка на подготовката, провеждането и на резултатите от един
конкретен курс по управление на най-ниското
ниво на управление в горското стопанство.
Предназначението на курса е да осигури готовност на управленците (директори и зам. директори на държавни горски стопанства - ДГС) за
възможно най-пълно оползотворяване на благоприятните възможности от промените в средата.
Дори и пестеливото отбелязване на основните моменти на корпоративното обучение е
трудно осъществимо в рамките на такава публикация. По тази причина, тук ще маркираме
само тези акценти, без които е невъзможно
обективното оценяване на разглежданото тук
конкретно обучение.
Основна цел на разработката е да се формулират препоръки за усъвършенстване на
корпоративното обучение в горското стопанство.
За постигането на тази цел се наложи изпълнението на следните по-важни задачи:
1. Изследване и обобщаване на изискванията на теорията за основните фази
на цикъла на корпоративно обучение;
2. Критичен анализ на резултатите от
проведен курс за обучение;

3. Формулиране на изводи и препоръки
за усъвършенстване на корпоративното обучение в горското стопанство.
Използвани са следните изследователски
методи: проучване, анализиране и обобщаване
на съвременните разбирания от достъпните
информационни източници; статистически и
математически методи за обработка и представяне на резултатите от анкетите.
Резултати и коментари
Потребността от корпоративно обучение
най-често е резултат на две основни причини:
допуснато през минал период несъответствие
между съществуващата и необходимата компетентност на даден сътрудник и промени във
вътрешната и външната среда на съответната
организация. По-конкретно, като особено важни изпъкват следните фактори:
− Невъзможност
на образователната
система да подготви даден сътрудник
за нуждите на конкретното работни
място;
− Недостатъчна грижа на ръководството
на организацията за повишаване и актуализиране на подготовката на работещите;
− Промени в бизнес средата;
− Промени във вътрешната среда (динамика на количествените и качествените
характеристики на работещите; технологични промени; промени в структурите (производствена, организационна,
функционална); стремеж към повишаване на степента на зрелост на корпоративната култура и др.).
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Тези фактори са валидни и за потребността от обучение в конкретния разглеждан случай. Нарочно акцентиране обаче заслужава
възлагането на стопански функции на държавните горски стопанства (каквито те нямаха през
предходния период от време).
Изисквания към корпоративното обучение
Основното изискване при осъществяването
на процеса на корпоративно обучение е спазването на системния подход:
Първо, чрез определяне целите на обучението като неразривна част на целите на развитието на организацията като цяло;
Второ, чрез осигуряване на системност
както при подготовката и провеждането на обучението, така и при прилагането на новопридобитите знания, умения и навици в професионалната практика.
Процесът на обучение е последователно
осъществяване на етапи на цикъла „изследване
(на образователните потребности)” – „прилагане (на наученото)”. Важно изискване за успешното осъществяване на този процес е провеждането на оценка и контрол на всеки от етапите
на цикъла. Некачественото изпълнение на задача от даден етап намалява полезността на междинните резултати от последващите дейности и
може дори да обезсмисли обучителния проект
като цяло. Очевидно е, че на колкото по-ранен
етап е допусната грешка, толкова по-големи са
пораженията. Ако например, обучаваните не са
достатъчно мотивирани, дори и перфектно проведено обучение няма да донесе съществени
ползи за организацията. В контекста на казаното, интерес представлява предложената от
Блинов В. Н. и Филин С. А класификация на
типичните грешки, допускани при обучението
на ръководители [1]:
а) При подготовката и осъществяването на
курсове и тренинги – прекалено „теоретизиране” на учебния материал; провеждане на развлекателни (главно – психологически) тренинги
без практическа полза; представяне на повече
материал, отколкото може да бъде усвоен за
предвиденото време;
б) При прилагането на придобитите знания,умения и навици – липса на мотивация у
обучените (поради недостатъчна поддръжка,или
дори обструкции от страна на ръководителите;
непроменени изисквания към обучения и непроменена оценка на качеството на неговия
труд); липса на условия (ресурси) за прилагане
на наученото.
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Сред другите изисквания към корпоративното обучение с особена важност се очертават
следните:
Обучението трябва да се третира и осъществява като непрекъснат процес. Обучението
при възрастните най-често е реакция на възникнал (или очакван в бъдеще) конкретен професионален проблем. То следва логиката на
цикъла „неосъзната некомпетентност – осъзната некомпетентност – осъзната компетентност
– неосъзната компетентност”. При появата на
нов проблем (особено, когато коренно се различава от вече разрешения с помощта на обучението) възниква необходимостта от осъществяване на нов цикъл. Има достатъчно основания да се предполага, че броят на циклите е
толкова по-голям, колкото по-ниско е равнището на базисните знания на обучаваните – проблем, който пряко рефлектира до образователната система на дадена страна т.е. до подготовката на кадрите преди постъпването им на
работа в съответната организация.
Корпоративното обучение трябва да бъде
изпреварващо т.е. да осигурява готовност за
възможно най-пълно оползотворяване на благоприятните възможности или минимизирането
на загубите от очакваните промени във външната среда. Това разбира се е възможно предимно в организации с добре функционираща
система на корпоративно обучение. В останалите организации обучението е в отговор на
допуснато вече изоставане на компетентността
спрямо необходимата или което е още по-лошо
– игнориране на обучението като фактор за
успешно развитие на организацията.
Обучението трябва да се планира за период от време, достатъчен за подготовката на
отделните категории човешки ресурси - с отчитане на необходимите дейности и ресурси (в
т.ч. технологично време) за осъществяване на
цикъла „неосъзната некомпетентност – неосъзната компетентност”. В частност, това изискване е от изключителна важност за подготовката
на резервни ръководни кадри и експерти с ключова роля за организацията.
Успешното корпоративно управление е
немислимо без спазването на андрагогическите
изисквания.
Формулираните
от
Malcolm
Shepherd Knowles (1913 - 1997) и от негови
последователи особености на обучението на
„възрастни” се приемат за основополагащи при
планирането и провеждането на обучения:
- Учещите се възрастни се стремят към
самореализация и самоуправление;
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-

Учещите се възрастни имат жизнен
опит, който е източник за обучение както за самите тях, така и за другите
участници в дадено обучение;
- Мнението на обучаваните възрастни е
решаващо при планирането, провеждането и оценяването на обученията;
- Възрастните учат, за да реализират
своя конкретна цел и търсят конкретни, прагматични решения;
- Възрастните учат с намерение да приложат незабавно придобитите знания,
умения, навици и качества;
- Ефективността на обучението се влияе
/положително и/или отрицателно/ от
различни фактори – времеви, пространствени, социални, професионални,
битови.
Успехът на конкретно корпоративно обучение е силно зависим от умението посочените
принципни изисквания да се пречупят през
призмата на спецификата на конкретната целева група.
Ако целевата група е формирана от ръководители от търговско дружество, основният
признак за характеризиране на обучаваните е
състоянието на техните знания, умения и навици непосредствено преди обучението. Състоянието трябва да бъде изследвано поне в следните области: технологична; икономическа;
управленска. В случаите, когато ръководителите са завършили техническа специалност, основният проблем е липсата на системни знания
по икономика и управление. Преминаването от
неосъзната към осъзната некомпетентност в
областта на икономиката и управлението се
осъществява сравнително бързо, когато срещнатият проблем е свързан със задача, чиито
параметри могат да бъдат точно описани (например, да се анализира финансовото състояние на организацията). Много по-сложно е
осъзнаването на некомпетентността при задачи
с „обтекаеми” параметри (например, водене на
преговори, работа в екип). В този случай, идентифицирането на недостатъчна компетентност
– и от там, на образователните потребности –
обикновено налага помощта на външни експерти с адекватна психологическа подготовка.
При формирането на целевите групи е
важно да се има предвид коя тематика за индивидуално обучение (управление на ресурсите,управление на времето, ползване на нов
програмен продукт) и за екипно обучение (маркетинг, развитие на корпоративната култура).

Фази на цикъла на корпоративното обучение
Като се вземат предвид посочените изисквания и в частност – разглеждането на корпоративното обучение като процес на непрекъснато подобряване на качеството на сътрудниците, методът PDCA [2] е едно от найподходящите средства за представяне на дизайна и логиката на корпоративното обучение.
Същността на метода PDCA (формулиран от
Shewhart) се изразява в итеративен процес,
който включва четири последователни стъпки
за разрешаването на даден проблем /Plan-DoCheck -Act/ (виж фиг. 1.).

Фиг. 1. Цикълът PDCA [2]

Методът е доразвит и практически приложен от Deming в японската практика след Втората световна война като средство за непрекъснато повишаване на качеството на продукцията. Деминг променя третата стъпка на метода от „Check” на „Study”, при което абревиатурата на метода се превръща в „ PDSA”.
В най-обобщен вид, съдържанието на четирите последователни стъпки на метода е
следното:
1. Планирай. Разкрий благоприятните
възможности и планирай промени;
2. Осъществи. Тествай промените и направи проучване в ограничен мащаб;
3. Изследвай. Прегледай теста, анализирай резултатите и идентифицирай това, което си научил;
4. Действай. Предприеми действия въз
основа на това, което си научил при
изследването. Ако промяната не е успешна, премини през цикъла с променен план. В случай на успех, приложи
наученото в по-широк мащаб и планирай нови подобрения в началото на новия цикъл.
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Приложен при третирането на корпоративното обучение като непрекъснат процес на
подобряване на качеството, PDCA намира израз
в осъществяване на следните дейности:
На етапа планиране: определяне на необходимите компетенции за осъществяване на
функциите на сътрудника на съответното работно място; проучване на съществуващите
знания, умения и навици; извеждане на потребността от обучение; изграждане на програми за
обучение, избиране на форми, методи и обучители.
Без да се подценяват другите дейности, изключително важен момент на този етап е осъзнаването на образователните потребности от
самите потенциални обучавани. Един от инструментите за това е разработването и попълването на въпросници за свързаните с недостатъчна квалификация проблеми на сътрудниците, последвано от градиране на потребностите
по критерии като важност, неотложност, честота на проявление.
На етапа осъществяване: провеждане на
обучение на подгрупа сътрудници (част от целевата група);
На етапа изследване: оценка на придобитите при обучението знания, умения и навици,
включително и при практическото осъществяване на професионалните права, задължения и
отговорности;
На етапа действие: продължаване на обучението на сътрудниците от целевата група,
като при необходимост се внасят корекции в
програмите за обучение.
Оценка на проведено корпоративно обучение
Основни характеристики на проведеното
обучение:
Целева група: Директорите и заместникдиректорите на държавните горски стопанства
(ДГС) от системата на Държавна агенция по
горите (ДАГ), а през 2010 г. преобразувана в
Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) към
Министерството на земеделието и храните.
Цел: придобиване на базисни знания по
икономика и управление на горското стопанство.
Причини за образователната потребност:
възлагане на ДГС на нови стопански функции.
Брой участници: 316, разделени в 16 целеви подгрупи (по Регионални дирекции по горите);
Организатор: Държавна агенция по горите
(ДАГ).
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Време и място на провеждане: м. Януари
– Юни 2009 г., в учебно-опитните бази на Лесотехнически университет (ЛТУ) – Юндола и
Бързия.
Обучители: преподаватели от Факултет
„Стопанско управление” на ЛТУ.
На етапа планиране на обучението бяха
отчетени главно следните особености на целевата група:
- Висок професионален и социален статус на обучаваните;
- Частична хомогенност на групата,
дължаща се главно на различия в
предходната подготовка, в жизнения и
управленския опит (в частност – в управлението на стопански дейности),
във възможностите за възприемане на
преподавания материал;
- Силно изразено чувство за отговорност
към служебните задължения, изпълнението на които е поне в известна степен възпрепятствано по време на обучение, особено – ако се провежда извън работното място (както бе в конкретния случай).
На етапа провеждане на обучението участниците бяха помолени да попълнят „входящ
тест” по икономика и управление. Получената
информация бе използвана за: ориентиране на
преподавателския екип за равнището на знания
на участниците; подпомагане на обучаваните да
осъзнаят по-отчетливо необходимостта от обучение; оценка на резултатите от курса (чрез
съпоставяне на информацията от този тест и
попълнения в края на курса „заключителен
тест”).
Важно е да се отбележи, че преподавателският екип се стремеше незабавно да използва
обратната информационна връзка, за да подобри съдържанието, формите и методите на обучение.
Добра представа за резултатите от тези
усилия дава сравнителният анализ на данните
от фиг. 2. и фиг. 3.

ЦИКЪЛЪТ НА КОРПОРАТИВНО ОБУЧЕНИЕ В ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

задоволително
3,4%
добро
41,0%

незадоволително
0,4%

без отговор
0,4%

задоволително
5,9%

незадоволително
0,0%

без отговор
0,0%

добро
23,5%
много добро
54,8%

много добро
70,6%

Фиг. 2. Осреднена оценка на качеството на обучение от всички курсове

Заслужава да се отбележи, че оценката
„добра” намалява относителния си дял с около
17 пункта, а оценката „много добра” нараства
приблизително с 15 пункта.
Заключение
Основните изводи от анализираното обучение са следните:
− Осъщественото обучение е важна
стъпка в процеса на формиране на
система за корпоративно обучение в
ДАГ (днес ИАГ). От позициите на характеристиките на „учещите организации” обаче, провеждането на курсове
съответства на най-ниското, начално
стъпало на зрелост [3].
− Анкетираните участници безрезервно
подкрепят необходимостта от бъдещи
обучения, но част от тях не са направили оценка на потребностите си. В
тематично отношение, предпочитанията очевидно са продиктувани от ситуационни потребности. Делът на желаната тематика, подходяща за „изпреварващо” обучение е нисък.
− Въпреки несъмнено високата оценка за
качеството на проведеното обучение,
някои участници имат критични бележки: ненавременно запознаване с целите
и съдържанието на курса; висок относителен дял на теоретичния материал;
недостатъчна застъпеност на интерактивните методи.
По-съществените препоръки за усъвършенстване на системата на корпоративно обучение в ИАГ се свеждат до следното:
1. Утвърждаване на концепция за непрекъснатото обучение на ръководителите
и експертите от системата на ИАГ;
2. Формиране (възстановяване) на управленско звено в ИАГ, отговорно за ква-

Фиг. 3. Оценка на качеството на обучение (16-и
курс)

лификацията на ръководителите и експертите в горското стопанство;
3. Формиране на целеви групи в три направления:
− Групи от лица с еднаква длъжност
от звената на ИАГ;
− Групи от екипи от звената на ИАГ с
еднакви (или сходни) професионални задачи;
− Екипи на отделните звена на ИАГ.
В рамките на всяко от направленията е целесъобразно да се формират подгрупи по
признаци като: образователно равнище, общ
професионален опит, специфичен (в областта
на предвижданото обучение) опит; възможности
за професионален растеж. Формирането на
целеви групи по формални (количествено изразими) признаци е относително лека задача.
Като изключително сложна и деликатна задача
се очертава обаче класифицирането на сътрудниците по признака „необходими допълнителни
знания”. Сложността нараства в случаите, когото необходимите знания се разнородни и се
налага усвояването им да бъде подредено във
времето, главно според относителната им важност. Формирането на хомогенни учебни групи
би позволило адекватно специфициране на
учебните програми – както по отношение на
структурата на учебния материал, така и по
отношение на продължителността на обучението, формите и методите на работа;
4. Организиране на поредица от курсове
по избор, включително и на модулен
принцип. Тази задача несъмнено се
препокрива до голяма степен с горната,
особено, когато става дума за заявени
от потребителите курсове. Инициатор
на провеждането на курсове обаче могат да бъдат и обучаващи институции и
предложенията им да провокират желание за обучения, които по една или дру-
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га причина не са били предвидени от
потенциалните ползватели. От андрогогическа гледна точка най-ефективни резултати биха се получили, ако изборът
се прави от самите обучавани и същевременно - придобиването на нови знания е в унисон със стратегията на развитие на съответната организация;
5. Поетапно осъществяване на обучения:
запознаване на участниците с подходи и
методи за решаването на определен тип
проблеми; самостоятелна работа на
обучаваните с конкретна информация
от съответната организация; групово
обсъждане на предложените от обучаваните решения с участието на обучаващия екип;
6. Съчетаване на дистанционно и традиционно обучение, като първата форма се
използва за предоставяне на базисни
знания и информация, а втората – за
дискусии и консултиране. Сред предимствата на тази опция на корпоративно
обучение като най-важни се очертават:
избор на време за изучаване на учебния
материал в зависимост от служебната
натовареност; избягване на проблема с
различната скорост на възприемане на
нови знания от участниците в традиционни занимания; намаляване времето
на отсъствие от работното място; по-

вишаване степента на подготвеност на
участниците в дискусиите и полезността
на обучението като цяло. Съчетаването
на дистанционно и традиционно обучение се очертава като особено перспективно при организирането на поетапни
обучения;
7. Възстановяване на практиката на подготовка на резервни ръководни кадри.
Формулираните препоръки не изчерпват
възможностите за усъвършенстване на системата на корпоративно обучение в ИАГ. Целесъобразно е формирането на екип от ръководители, експерти и преподаватели, които да
изготвят надежден и практически приложим
модел. Освен това, като наложителни се очертават и промени в предварителната подготовка
на бъдещите мениджъри.
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THE CYCLE OF CORPORATE EDUCATION IN FORESTRY
Ivan Paligorov, Tsanko Balgarenski
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The first part of this paper examines the main phases of the corporate education cycle (diagnose the
educational needs of the target group; determine the educational objectives; design the educational plan and
programs; conduce the courses; evaluate the effectiveness of education; diagnose the further educational needs).
On the theoretical basis a critical appraisal of a concrete course, designed and implemented with the participation
of authors, is carried out. The main conclusions and recommendations at the end of the paper are extracted from
the feed-back information, received by more than 300 trained directors and vice-directors of state forest
enterprises.
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ВЪЗМОЖНОСТИ НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА ОБУЧЕНИЕ
В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ТУРИЗЪМ”
Иван Палигоров, Владислав Тодоров, Станислава Ковачева, Ивайло Иванов
Лесотехнически университет, София
Резюме
Представени са възможностите на Лесотехническия университет за обучение в професионално направление „Туризъм”, в специалност „Алтернативен туризъм”. Направен е кратък анализ на извършеното за акредитиране на професионално направление „Туризъм”, по специалността „Алтернативен туризъм” в Лесотехническия университет. Очертани са основните елементи на визията за развитие на специалността и за нейното утвърждаване.
Ключови думи: обучение по туризъм, алтернативен туризъм
Key words: tourism education, alternative tourism

Увод
В Стратегията за развитие на туризма в
България до 2016 г. приоритетно се подчертава, че алтернативният туризъм е едно от основните направления в отрасъл „Туризъм”, в
което се очаква развитие на България като туристическа дестинация.
Основна цел на тази публикация е да
представи възможностите на Лесотехническия
университет за обучение в професионално
направление „Туризъм”, в специалност „Алтернативен туризъм”.
За постигане на поставената цел са изпълнени следните основни задачи:
1. Направено е кратко представяне на историята на Лесотехническия университет (ЛТУ);
2. Направен е кратък анализ на извършеното за акредитиране на професионално направление „Туризъм”, по специалността „Алтернативен туризъм” в Лесотехническия университет;
3. Очертани са основните елементи на визията за развитие на специалността и за
нейното утвърждаване.
За получаване на данни и обобщаване на
резултатите от изследването са използвани
конвенционални хронологически и социологически методи – проучване и обобщаване на исторически факти, провеждане на анкетни проучвания, разговори и дискусии със заинтересовани страни.
Резултати и коментари
Като по-важни причини, определящи необходимостта от подготвени кадри и специалисти

в областта на Алтернативния туризъм могат да
се посочат:
− заявеното от партньорите от практиката на туристическия бизнес – членове
и ръководствата на Асоциациите по:
СПА и уелнес туризъм, на Хотелиерите и ресторантьорите, по Алтернативен
туризъм; Държавната агенция по туризъм и др., желание и необходимост да
се обучават кадри с висше образование в тази сфера;
− Изразеното желание на потенциални
обучаеми от над 100 професионални
гимназии, с които ЛТУ има утвърдени
връзки и сътрудничество;
− Силното желание на студенти от Лесотехническия университет да продължат
образованието си в областта на Алтернативния туризъм.
Краткият преглед на историята и развитието на ЛТУ показва, че университетът има традиции и разполага с добра система за подбор,
подготовка и развитие на преподаватели, които
осигуряват развитието както на научните изследвания, така и на обучението. За повече от
85 години (2010 г.) от преподавателите в Лесотехническия университет са избрани трима
редовни членове на Българската академия на
науките – академиците Борис Стефанов, Петко
Петков и Мако Даков, трима дописни членове –
член-кореспондентите Никола Пенев, Васил
Стоянов и Атанас Ковачев. Избрани са повече
от 90 професори и над 270 доценти. Защитени
са над 40 дисертации за доктор на науките и
над 280 за доктор. Следва да се отчете, че този
процес е непрекъснат и посочените данни носят отпечатъка на момента, към който се прави
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броенето, т.е. с течение на времето ще се изменят в посока на повишение.
Прегледът на историята и развитието на
ЛТУ в областта на Стопанските науки, администрацията и управлението показа, че утвърдените традиции на системата за подбор, подготовка и развитие на преподаватели, са пренесени успешно, с което се осигурява развитието както на научните изследвания, така и на
обучението в съответните специалности. Само
в тази област към 2010 г. са защитени 8 дисертации за доктори на науките, като предстои
защитата на още една. Защитени са 27 дисертации за доктор, като предстои защита на още
една. През годините са хабилитирани 8 професори и 27 доценти. По-известни професори са:
проф. д-р Панайот Коларов, дин; проф. д-р Георги Пухалев, дтн; проф. д-р Пеню Карадочев;
проф. д-р Христо Сираков; проф. д-р Петър
Нейчев; проф. д-р Боян Андонов, ст.н.с.I ст. др Ангел Баев, дин.
Възпитаници на ЛТУ са заемали и заемат
отговорни длъжности в публичната администрация на национално и местно равнище:
− Зам. председатели на Министерския
съвет – акад. Мако Даков, д-р инж.
Меглена Плугчиева;
− Министри и зам.министри – акад.
Александър Александров, проф. Тачо
Илиев, инж. Христо Въчовски, инж.
Стамен Димитров, доц. Величко Гагов,
доц. Стефан Юруков, доц. Георги Костов, инж. Милко Станчев, инж. Добромир Добрев;
− Председатели на комитети, държавни и
изпълнителни агенции – инж. Валентин
Карамфилов, инж. Тони Кръстев, доц.
Васил Стипцов, доц. Стефан Юруков,
инж. Илия Симеонов, инж. Бисер Дачев
и др.;
− 12 възпитаници на ЛТУ са избирани за
депутати и областни управители, 27 са
кметове и зам. кметове, повече от 70
са председатели и зам. председатели
на общински съвети и др.
Много от възпитаниците на ЛТУ са прославили България с техните постижения в областта на изкуството, културата и спорта. Поизтъкнатите са:
− писателите - акад. Николай Хайтов,
Димитър Добревски и Марин Батембергски;
− художниците – проф. Румен Скорчев,
Павел Митков и Георги Петров;
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−

оперните певци - Павел Куршумов и
Георги Чолаков.
В областта на спорта участници и медалисти от повече от две олимпиади – Петър
Панков – ски бягане, Петър Запрянов – спортна стрелба, Пламен Симеонов – бобслей, участници в Световни, Европейски и Балкански
първенства и републикански шампиони – Ресми Ресмиев – ски алпийски дисциплини, Михаил Вълчанов, Благослав Савов – шахмат, Камен Каменаров и Иван Недков – спортно ориентиране, Христо Михайлов – ловна стрелба,
Николай и Александър Пипкови – аеробика и
др.
Лесотехническият университет разполага с
много добра база за активно практикуване на
спортни занимания. Закономерно това е съществен елемент от обучението на студентите.
В учебните планове на всички специалности
има 4 семестриално обучение, както и практика по ски-спортове и по водни спортове. Известни са на студентската спортна общественост
представителните студентски отбори на ЛТУ по
ски алпийски дисциплини и ски-бягане, туристическо (спортно) ориентиране, лека атлетика,
баскетбол, волейбол и тенис, спортна и ловна
стрелба, шахмат, аеробика и др.
Структурата на ЛТУ включва 6 факултета:
Горско стопанство, Екология и ландшафтна
архитектура, Горска промишленост, Стопанско
управление, Агрономически факултет, Ветеринарна медицина. Освен Факултетите, в структурата на ЛТУ влизат и следните звена: Център
за следдипломно обучение и квалификация,
Център за дистанционно обучение и обучение
през целия живот, Научно-изследователски сектор, Информационен център – Библиотека,
Музей, Издателска къща, Лаборатория по компютърни системи и мрежи, Ветеринарномедицински клиники, Ботаническа градина,
Център за насърчаване на предприемачеството,
Учебно-опитни горски стопанства „Юндола” и
„Бързия”, Учебно-спортна база, с. Равда, община Несебър, Учебно-опитно поле „Враждебна”, София.
Учебно-опитно горско стопанство „Юндола” е предоставено с Царски указ през 1928 г.,
с обща площ около 6000 ха, в т.ч. 300 ха оградена площ за интензивно развъждане и разселване на дивеч. Основни видове естествено
разпространен дивеч са благороден елен, дива
свиня, глухар и сърна, а изкуствено се развъждат муфлон и елен лопатар.
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Учебно-опитно горско стопанство „Бързия”
е предоставено през 1956 г., с обща площ
около 5500 ха, в т.ч. 400 ха оградена площ за
интензивно развъждане и разселване на дивеч.
Основни видове естествено разпространен дивеч са благороден елен, дива свиня и сърна, а
изкуствено се развъждат муфлон и елен лопатар. Има развъдник и за балканска пъстърва.
За нуждите на обучението ЛТУ ползва и
базите на Държавно ловно стопанство „Витиня”
и „Искър”, които са предоставяни с официални
актове на Правителството на България през
различни периоди.
Учебно-опитното поле „Враждебна” е предоставено от Министъра на земеделието и горите през 2000 г., с обща площ от 320 дка, за
провеждане на практически занятия на студентите от Агрономически и Стопански Факултет.
Създаването на специалност „Алтернативен туризъм” е в пълно съответствие с визията
и мисията на ЛТУ, за образование, обучение и
развитие на научно-изследователска дейност в
областта на комплексното многофункционално
стопанисване и използване на природните ресурси, на основата на изискванията и принципите на устойчивото развитие. Процесът на
развитие има няколко по-важни стъпки:
− 1982 г. - създадена е специализация
по Ловен туризъм, към Центъра за
следдипломно обучение и квалификация, като до 1994 г. успешно са се
дипломирали над 450 специализанти;
− 2005 г. - задълбочено проучване на
тенденциите и перспективите за развитие на туризма като основен отрасъл
за развитие на икономиката на Република България;
− 2006 г. - съвместна инициатива на Факултет „Стопанско управление” и Националната асоциация по СПА и Уелнес туризъм – продиктувана от нуждите за подготовка на квалифициран персонал;
− 2007 г. - решение на Факултетния съвет на Факултет „Стопанско управление” и на Академичния съвет на ЛТУ;
− 2008 г. – Приета е документацията от
Факултетния съвет на Факултет „Стопанско управление” и от Академичния
съвет на ЛТУ;
− 2009 г. – Получена е първоначална
акредитация от НАОА и са приети първите студенти в специалността.

Проектът за стартиране на обучение в областта на туризма се основава на предварително направено проучване, в кои висши училища
на България се провежда подобен тип обучение
и в кои направления се специализира то. Проучването доказва, че в преобладаващите случаи
обучението по специалностите от професионалното направление „Туризъм” в другите
висши училища се отличава с „широко профилната ориентация” и затова те се характеризират като „общи специалности” [2]. Това потвърждава идеята за необходимост от създаване
на такава специалност в сферата на туризма, в
която да се изучава, както класическия туристически модел и форми на туризъм, така и
икономически ефективни форми на комбинирано туристическо предлагане, каквито са горски, ловен, риболовен, селски и екологичен
туризъм.
На тази основа е направен анализ на възможностите за обучение по професионално
направление „Туризъм” в ЛТУ, взимайки предвид предимствата, традициите, спецификата и
перспективите на висшето училище. Основните
мотиви и предпоставки за организиране и стартиране на тази специалност в обхвата на Факултет „Стопанско управление”, с която ще
бъдат ангажирани специалисти от академичния
състав на цялото висше училище, а именно:
Обучението по професионалното направление „Туризъм” може да ползва фундаменталната и широкопрофилна подготовка по икономика, организация и управление на бизнеса,
каквато се осигурява на специалността „Стопанско управление”;
Осигурена е специализирана подготовка с
интердисциплинарен характер, съчетана със
задълбочено познаване на горското, ловното и
рибното стопанство, земеделието, което придава самостоятелен облик и специфика на специалността, каквито до сега не са установени у
нас. Целта е провеждане на обучение по професионалното направление в съответствие с
очакванията и потребностите в практиката от
високо квалифицирани специалисти с висше
образование в сферата на туризма и посочените приоритети в националната стратегия за развитието на туризма у нас, сред които специализираните форми заемат важно място.
Важна задача е гарантиране на качество
при организиране на обучението, като завършилите специалността ще получават висше образование в сферата на туризма, с професионална квалификация „Икономист-туризъм”. За171
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вършилите специалност „Алтернативен туризъм” ще могат:
− Да работят на всички изпълнителски
нива в структурните звена на различни
туристически предприятия;
− Да
осъществяват
бизнеспредприемачество в специалните сегменти на туризма (туроператорска
дейност, ловен и риболовен, балнеологичен, СПА и уелнес, агро- и екотуризъм, конен, ентомологичен туризъм и
т.н.);
− Да участвуват в органите за управление на търговски дружества от туризма;
− Като натрупат опит и да управляват
предприятия от туристическия бранш;
− Да участвуват в органите за управление на търговски дружества от публичния сектор на туризма;
− Да работят като консултанти и организатори в областта на ловния и риболовния, балнео, СПА и уелнес, агро- и
екотуризма и фирми, развиващи туроператорска и турагентска дейност.
ЛТУ залага на специалността като на специфична ниша в сферата на обучението, което
ще допринесе за разширяване и усъвършенстване на специалностите и формите на обучение, в отговор на потребностите на обществото
от национален и регионален мащаб.
Основните принципи, при разработването
на учебния план, които допринасят за повишаване качеството на обучението и допринасят за
развиване на специфични умения, които съпътстват обучението в съответствие с установената философия, а именно:
− Осигурява се задълбочена подготовка в
областта на компютърните системи и
технологии в управлението на туризма;
− Усилено се изучават два чужди езика
през целия курс на обучението;
− Практическото обучение по специалността следва традициите в ЛТУ и ще
се осъществява в следните форми –
специализиран стаж, комплексни учебни практики, решаване на практически
задачи по време на лабораторните упражнения, разработване на курсови задачи и проекти, подготовка на дипломни работи и др. Основната част от
практиките на студентите от специалността ще се провежда в Учебноопитните горски стопанства „Юндола”
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и „Петрохан” и Учебно-Опитното поле
на ЛТУ в кв. Враждебна, София. През
I-ви учебен семестър, по желание, студентите имат възможност да участват
и в учебна практика по ски-спортове
на територията на Учебно-опитното
стопанство „Юндола”. По дисциплините с приложен характер се провеждат
8 комплексни учебни практики с обща
продължителност от 8 учебни седмици.
По-важните качествени параметри на
учебния план по специалността “Алтернативен
туризъм” са следните:
− Съдържанието на учебния план съответства на заложените в квалификационната характеристика за ОКС „Бакалавър” изисквания за придобиване на
фундаментални и приложни професионални знания, както и на необходимостта от конкретни умения за подготовка
на икономисти с висше образование и
образователно-квалификационна степен
“Бакалавър” за нуждите на отрасъл
„Туризъм”.
− Общата характеристика на учебния
план, неговата структура и съдържание,
осигуряват на завършилите курса на
обучение солидна и широка обща икономическа и управленска подготовка,
съчетани със специализирана подготовка в областта на алтернативните форми
на туризъм. Така например сред общообразователните дисциплини преобладават икономическите, които имат фундаментален характер и при обучението
по икономическите специалности. Сред
фундаментално-приложните дисциплини
преобладават тези, които образуват теоретичната и практическата основа на
туризма като обществено-икономически
феномен, а сред специализиращоприложните дисциплини доминиращо
значение имат тези, свързани с различни аспекти на управлението, технологията на специфичните форми за туризъм
и приложението на компютърните и
информационните системи в сферата
на туризма.
− Спазена е хронологията на последователно изучаване на учебния материал:
общообразователна подготовка, фундаментални знания за направлението и
специалността, технологично-приложни
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дисциплини, съчетани с учебни практики.
Обучаващите се разполагат с 32 общи аудиторни и лабораторни помещения с площ
2301 м2 и с 20 специализирани учебни лаборатории1 с площ 1426 м2. Към катедра „Компютърни системи и информатика”, като елемент
от университетското обслужващо звено „Информационна система за административно обслужване на студентите и учебния процес” бе
създадена и обзаведена лаборатория за съвременни образователни технологии.
Управлението на образователния процес в
ЛТУ и ФСУ се осъществява на основата на
вътрешни организационно-разпоредителни актове, които са съобразени с изискванията на
ЗВО – Правилник за дейността, Правила за
атестиране на научно-преподавателския състав,
Система за натрупване и трансфер на кредити
и други вътрешни правила, които регламентират усъвършенстването на съдържанието и
структурата на предлаганите ОКС „Бакалавър”
и „Магистър” в професионално направление
3.9. „Туризъм”.
ЛТУ има изградена и приложена система
за управление на качеството на обучение и на
академичния състав, която е в процес на сертифициране. За управлението на образователния процес в ЛТУ са разработени, приети от
АС и огласени, правила за управление на качеството, които са публикувани в Наръчник по
качеството от 2006 г. С него са дефинирани
данни, изпълнители и отговорности по протичането на учебния процес. Създадени са вътрешно университетски стандарти за качеството на
обучението, които се съдържат в квалификационните характеристики и нормативната уредба
на учебния процес, чрез която се определят
правата и отговорностите по качеството на

обучение и механизмите за неговото оценяване
и контрол и условията, които университетът
осигурява за постигането на цялостната подготовка, предвидена в стандарта.
Управлението на качеството на обучението
по специалността се предвижда да следва общо
университетската система за управление на
качеството – организация, контрол и анализ на
резултатите. Тя е структурирана на три нива:
катедра, факултет и университет. В съответствие с нея катедрите имат функцията на основни
органи по осигуряване на качеството като планират и извеждат учебните курсове и осъществяват контрола по качеството. Обсъждането и
приемането на учебната документация се осъществява в последователността катедрен съвет,
комисия по учебни въпроси, декански съвет,
факултетски съвет, академически съвет2. При
структурирането на учебните планове се търси
баланс в съотношението между отделните групи дисциплини. Изготвянето на учебните програми за всяка една от тях се основава от своя
страна на преценката на преподавателя, отзивите на основните потребители на кадри и студентските мнения.
Качеството на академичния състав се осигурява чрез правила, записани в раздел „Човешки ресурси” от Наръчника по качеството.
Отговорностите на преподавателите са определени и регламентирани и в разработени и утвърдени длъжностни характеристики.
Преподавателите на основен трудов договор
осъществяват активна научно-изследователска
дейност и участват в проекти, с което
допринасят за повишаване качеството на обучение във Факултет “Стопанско управление”.
От голямо значение е и преподавателската

1

Механизация и технология на дърводобива, Ловно стопанство, Рибовъдство, Ловна сбирка, Ерозия и борбата с нея, Горско
почвознание, Хербарийна сбирка, Ботаника (микроскопска), Ботаника, Дендрология, Генетика и селекция, Геодезия и фотограметрия с дистанционни методи, Семенна сбирка, Горски култури, Лесоустройство, Горска таксация, Горска ентомология и
фитопатология, Физиология на дървесните видове, Механизация на горскостопанските работи, Горски транспорт, Специални
ползвания в горите, Лесовъдство, Подемно-транспортни машини, Геодезия, Спортни зали – закрити площи и спортни съоръжения с открити площи.
2
На катедрени съвети се обсъждат въпросите по организацията на учебния процес, учебната документация, както и текущи
въпроси за учебните дисциплини. Контролът и оценяването на дейността на катедрите се осъществява текущо (на катедрени
съвети) и целенасочено при обсъждане и приемане на годишните отчети на катедрите и на факултета пред Общото събрание
на факултета. Ежеседмично се провеждат декански съвети, където се разглеждат и дискутират общи за професионалното
направление въпроси. Регулярно, минимум веднъж на всеки месец се провеждат и факултетни съвети, на които се обсъждат
и решават най-важните въпроси и предложения на катедрите и на факултетното ръководство за подобряване на качеството
на учебния процес. Цялостната дейност на ФСУ се представя и обсъжда при приемането на годишните отчети на Декана пред
Общото събрание на факултета. На общите събрания се набелязват насоките за подобряване на дейността в бъдеще. Образователната и научна дейности във Факултет „Стопанско управление” са обект на обсъждане и на заседанията на университетските органи за управление – Академичен съвет и Общо събрание на ЛТУ. Дейността на ФСУ е съставна част от годишния отчет на академичното ръководство пред Общото събрание на ЛТУ.
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мобилност в Европейски университети3. Оценката на работата на преподавателите се прави
на базата на „Система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав на ЛТУ” в съответствие със Закона
за висше образование. Цялостната дейност на
преподавателите се оценява по показатели,
съгласно „Наредба за атестиране на академичния състав на ЛТУ”. Атестирането протича поетапно: график за атестиране – ръководител на
катедрата – катедрен съвет – комисия по атестиране. В процедурата за атестиране на преподавателския състав се включват и студентските
мнения на база проведени анкети. Оценката е
количествена по 3 критерия – учебнопреподавателска дейност, научноизследователска дейност, квалификация и академична етика.
Във ФСУ през последните 5 години период са
проведени общо 21 атестации на хабилитирани
и 18 атестации на нехабилитирани преподаватели. Преобладават оценките „много добра”.
Научноизследователската дейност във Факултет „Стопанско управление” се базира на
приетата от АС (07.07.2000 г.) „Стратегия за
развитие на научните изследвания в ЛТУ”. В
нея са посочени приоритетите и стратегическите направления на научната, развойна и внедрителска дейности, на фундаменталните и на
практико-приложни изследвания на факултетите. В стратегията се определя кадровото, материално-техническото и информационно осигуряване на научната дейност, връзката на изследователския процес с учебната работа и източниците на финансиране. Основните приоритети
с допълнителни насоки за развитие на научните
изследвания са представени в Мандатна програма на ръководството на ЛТУ.
Научноизследователската дейност в ЛТУ
се организира от Научно-изследователски сектор, чиито функции са регламентирани с утвърден на АС Правилник. Той е специализирано звено, което организира и координира извършването на научноизследователска, проектантска, консултантска, експертна и др. дейности и осигурява тяхното текущо административно и счетоводно обслужване.
Научно-изследователски сектор, като самостоятелна структура, обслужва финансово и
3

счетоводно неговите структури и фонд „Научни
програми”. Съгласно Правилник за устройството, дейността и управлението на фонд „Научни
програми”, се финансират цялостно или частично изследвания на хабилитирани преподаватели, млади научни работници и докторанти,
както и участието им в научни конференции у
нас и в чужбина. През периода 2004 - 2010 г.
със средства от фонд „Научни програми” са
подпомогнати, на база на ежегодно класирани
проекти, съответно по 2 докторанти от факултета. С изследователска дейност по проблемите на управлението на горското стопанство са
ангажирани още двете УОГС – „Юндола” и
„Петрохан”. Всяка година по фонд „Научни
програми” се определят средства за 2 научни
разработки по проблемите на устойчивото развитие, вкл. на туризма. Ежегодно преподаватели кандидатстват с научни проекти в конкурса
обявен от Ректора на ЛТУ за разпределение на
средствата за развитие на научните изследвания, предоставяни чрез бюджета на ЛТУ, както
и в конкурсите, обявени от националния фонд
„Научни изследвания”. През периода 20022010 г. преподавателите, които водят занятия в
специалност „Алтернативен туризъм” са работили активно по научно-изследователски проекти, вкл. такива в сферата на туризма. Голяма
част от проектите са финансирани от НУГ,
МОСВ, МОН, УОГС, БШПГ, Фондация „Силвика”, GTZ и др.
От 1999 г. Факултет „Стопанско управление” на ЛТУ ежегодно организира и провежда
Международната научна конференция „Управление и устойчиво развитие”. С финансовата
подкрепа на държавни и неправителствени институции се осъществява и публикуването на
научното списание на Факултета „Управление и
устойчиво развитие”. Конференцията се превърна в един от традиционните национални образователни форуми за срещи на преподавателите от специалностите в сходни научни и институции в страната и чужбина. Преподавателите, които водят обучение в специалност „Алтернативен туризъм” ОКС „Бакалавър” са
участвали
общо
в
51
бр.
научноизследователски
проекти,
от
които
45

През 2004-2005 и 2006 г. преподавател от факултета е водил цикъл лекции по „Горска политика”, като гост-преподавател
и научен ръководител на докторанти в „Албрехт Лудвигс Университет” във Фрайбург, Германия. През 2005 г. други преподаватели участват с цикъл лекции в Интензивен курс за обучение на студенти по горско стопанство, EU – Erasmus - Socrates,
Иисалми, Финландия и Зволен, Словакия, финансирано по Проект „Към Устойчив Горски сектор в Европа: Поощряване на
иновациите и Предприемачеството” - разработван от Център за проекти INNOFORCE към EFI, Виена.
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национални и 6 международни, а тези в ОКС
„Магистър” – в 25 проекта, от които 20 национални и 5 международни. Количествените характеристики могат да се обобщят, като следва: относителен дял на преподавателите, участвали в национални и международни проекти
през последните 5 години (брой проекти на
един преподавател) в ОКС „Бакалавър” – 1,34;
относителен дял на преподавателите, участвали
в национални и международни проекти в последните 5 години (брой проекти на един преподавател) в ОКС „Магистър” – 0,81.
В резултат на изложените факти се налагат изводите:
Факултет „Стопанско управление” осигурява условия за научно-изследователска дейност на преподавателския състав, която е в съответствие със Стратегията за развитие на научно-изследователската дейност на ЛТУ.
Установени са традиции при трансфера на
знания от научно-изследователската към образователната дейност, които се прилагат при
обучението по специалността „Алтернативен
туризъм”.
Академичният състав има натрупани знания и постигнати научни резултати в сферата
на алтернативните форми на туризъм и неговото устойчиво развитие, от участия в научноизследователски проекти, за което говорят част
от публикациите в списание „Управление и устойчиво развитие”.
Факултет „Стопанско управление”, основното звено, което организира и провежда обучението в професионално направление 3.9.
„Туризъм”, участва активно в реализацията на
стратегията за развитие на научните изследвания на ЛТУ. Като използва капацитета на научно-преподавателския състав на Факултета и
установените в резултат на съвместна научноизследователска дейност трайни контакти със
сродни звена в наши и чужди университети и
научно-изследователски институции, то осъществява дългосрочни и перспективни инициативи за развитие на научните изследвания и научно-творческите изяви, насочени към изследване и разработване проблемите на устойчивото развитие в различни сфери на икономиката,
социалното развитие и опазването и възпроизводството на природната среда. Признание за
това е участието на преподаватели и научни
работници от ЛТУ в усъвършенстването на
Стратегията за устойчиво развитие на българската икономика, проведено по покана и съвместно с МИЕ (м. юни 2008 г.).

В ЛТУ са създадени условия резултатите
от научно-изследователската работа на преподавателския състав да се публикуват редовно в
университетските научни списания „Управление и устойчиво развитие”, „Лесовъдска мисъл”, „Дървообработване и производство на
мебели”, в сборници доклади от национални и
международни конференции, както и в други
наши и чужди специализирани списания. Показател за това е научната продукция на преподавателите от ФСУ основното звено, което води
обучението в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”. Научната и творческа продукция на преподавателите, които са ангажирани в специалността „Алтернативен туризъм” в количествено
изражение за броя на публикациите са обобщени, както следва:
− Научни публикации на един преподавател на ОТД през последните 5 години:
за ОКС „Бакалавър” – 12,26 бр. и за
ОКС „Магистър” – 14,35;
− Учебници и учебни помагала, включително на електронен носител, на 1 преподавател на ОТД през последните 5
години за ОКС „Бакалавър” – 1,73 бр. и
за ОКС „Магистър” - 1,8 бр.;
− Относителен дял на научни публикации
и учебници в чужбина през последните
5 години на преподавателите на ОТД: за
ОКС „Бакалавър” – 13% и за ОКС „Магистър” - 9%.
− Брой участия на преподаватели на ОТД
в национални и международни конференции, симпозиуми и др. с покана за
доклад: за ОКС „Бакалавър” – 197 бр.
и за ОКС „Магистър” – 139 бр.;
− Брой на отзиви, рецензии, реферирания, цитати и други у нас и в чужбина
върху научни публикации на преподавателите на ОТД през последните 5 години: ОКС „Бакалавър” – 293 бр. и за
ОКС „Магистър” – 191 бр.
Наред с теоретичните изследвания голяма
част от преподавателите по специализиращите
дисциплини участват активно като експерти и
консултанти в различни области на науката и
към различни организации, съобразно компетенции и интереси. Така например някои от тях
са членове на: Научна комисия към ВАК – 1;
Национален съвет за научни изследвания към
МОН – 1; ФНС, Специализирани научни съвети
към други ВУ, институти към БАН и други институции – 21.
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Други активности на преподавателите са
свързани с консултантска дейност по: Системи
за управление на качеството (ISO 9000:2000,
ISO 10017:2004, ISO 14000:2004, ISO
18000:2004); оценка и управление на риска
(ISO 18000:2004); участие в работни групи
към МЗГ, НУГ, МОСВ по изготвяне на закони,
правилници, наредби, стратегии, работни програми, подзаконови нормативни актове и др.
ЛТУ разполага с издателска къща. Това
позволява да се извършва качествено предпечатна подготовка и да се отпечатват учебници,
ръководства, учебни помагала, научни списания и сборници с материали от научните конференции. За нуждите на ФСУ за последните 5
години това звено е издало 121 книжни тела, а
участия на преподаватели, студенти и докторанти по „Стопанско управление” има и в други издания на къщата.
В резултат на изложените факти се налага
изводът, че Факултет „Стопанско управление”
осигурява условия не само за научноизследователска дейност на преподавателския
състав, но и възможност за публикуване на резултатите в собствени издания. Многобройните
публикации показват също така, че факултетът
стимулира публикуването на научната продукция и в други издания и представянето и на
конференции извън университета.
Заключение
В заключение можем да обобщим, че ЛТУ
има всички необходими предпоставки за създаване на специфичен образователен продукт за
обучение в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”
по професионално направление „Туризъм”,
основан на добрите традиции на университета и
постиженията на факултет „Стопанско управление”. Участието на университета с този продукт в българското образователно пространст-

во ще разнообрази предлагането от гледна точка на образователния пазар.
Към положителните страни на това можем
да изтъкнем следното:
− В университета и във факултета има изградена стройна и успешно функционираща
организация и система на учебния процес,
чието качество е приоритетна задача на
академичния състав и на ръководството, а
това е залог за успешното развитие и утвърждаване на специалността „Алтернативен туризъм”.
− Ръководството на ЛТУ и на факултет „Стопанско управление” полага необходимите
усилия, за да се изгради уникална специалност, заимствайки от добрите практики на
другите университети в областта на професионално направление „Туризъм” и същевременно да се използва капацитета и наличния потенциал на утвърденото със своята област висше училище.
− Специалност „Алтернативен туризъм” е
израз на стремежа за обновяване и развитие на образователния процес в ЛТУ.
− Добра практика при обучението в университета и във факултета е създаването на еднакво благоприятни възможности, както за
теоретична, така и за практическа подготовка на студентите, в основата на което
стои солидната материална база за провеждането на учебни практики.
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OPPORTUNITIES OF UNIVERSITY OF FORESTRY FOR EDUCATION IN THE FIELD OF
TOURISM
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Abstract
The opportunities of University of forestry for education in the field of Tourism, in the course Alternative
tourism are presented. The short analysis on the results from accreditation of education in the field of Tourism, in
the course Alternative tourism in University of forestry was made. The main elements of the vision for course
development and confirmation are pointed out.
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ТУРИСТИЧЕСКИ РЕЙТИНГ НА ОБЛАСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Ивайло Иванов
Лесотехнически университет, София
Резюме
Туристическият сектор заема все по-важно място в икономиката на страната. Голяма част от областите и
общините залагат на развитието му, като очакванията са по този начин да се стимулира местната икономика,
да се подобри жизненото равнище на населението, да се намалят процесите на обезлюдяването и други. В
доклада се представя подход за оценка на областите в България по отношение условията за развитието на
туризма. Изследването е базирано на използването на познат статистически метод и прилагането му за сферата на туризма. Методът се основа определяне на хипотетична област с най-добрите стойности по избраните
показатели, наречена област-еталон. Съпоставката на всяка от областите с областта-еталон и отдалечеността
им от нея дава възможност да се изчисли комплексен показател и да се направи рейтинг на областите. Данните
използвани в проучването са на Националния статистически институт за ниво NUTS3. Крайната оценка е определена въз основа 10 подбрани показателя, оказващи силно влияние върху развитието на туристическия сектор. По изчисления комплексен показател за оценка на туристическата конкурентоспособност е направено
ранжиране и групировка на областите в България. Рейтингът на областите може да бъде добра основа както
при вземането на решения за локализиране на нови туристически дейности, така и при разработването на планове за регионално развитие.
Ключови думи: туризъм, конкурентоспособност, области, рейтинг
Key words: tourism, competitiveness, districts, rating

Увод
В основата на пазарната икономика стои
идеята-принцип „Човекът в икономиката избира!” [1]. Изборът е продиктуван от ограничеността на ресурсите и неограничените желания.
Всеки един субект се стреми да максимизира
своята печалба и изгода и за да направи това,
той трябва да взема постоянно решения. Рационалният човек (предприемач) взема своите
решения на базата на информация, която също
е ресурс и дори да е безплатна тя изисква време, за да бъде обработена. И докато изборът на
макро регион (държава, където да се инвестира) е значително по-лесен, то изборът на микро
регион е доста по-трудно. Това се дължи на
факта, че макро регионите се анализират много по-често и за тях може да бъде намерена
повече информация. Различни рейтингови агенции, международни институти и организации
правят анализи и оценяват състоянието на
страните регулярно (поне веднъж годишно, а
обикновено и по-често) и по съпоставими методологии, докато анализи за областите и общините се инцидентни и не са насочени към
тяхното ранжиране.
Авторитетни и световно признати са рейтингите публикувани от Световния икономически форум, провеждан в Давос (Word Economic
Forum), Международния институт за управление на развитието (International Institute for

Management Development), Организацията на
обединените нации (ООН), рейтинговите агенции Moody’s, Standard & Poor’s и Fitch. Изследвания и анализи правя и различни корпорации, предимно банки, застрахователни и инвестиционни дружества, но всички те са на ниво
държава.
Еднократни изследвания на ниво област и
община в България са проведени от Програмата за развитие към ООН: Националния доклад
за развитието на човека 2003 – „Селските райони: преодоляване на неравнопоставеното
развитие”; Националния доклад за развитието
на човека 2002 - „Индекс на човешкото развитие за 2002 година: Общините в рамката на
областта”; Националния доклад за развитието
на човека 2000 – „Мозайката на общините” [2,
3, 4]. Институтът за пазарна икономика през
1999 г. публикува „Конкурентни предимства на
регионите” [5]. Други изследвания в тази област са провеждани от Центъра за икономическо развитие [6], Янкова [7], Пашев [8] и други,
но всички те нямат характер на рейтингова
оценка на областите и общините.
Целта на изследването е да се апробира
методика за оценка на микро региони. Като
акцентът е насочен към подпомагане вземането
на решения за инвестиции в областта на туризма.
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1. Обект на изследването
Територията на България, съгласно Конституцията на страната, е разделена на области
и общини [9]. След присъединяването на страната към Европейския съюз, териториалната
структура е хармонизирана с общностното
законодателство [10] и включва статистически
зони, статистически (планови) райони и области
(табл. 1.).

Обект на изследването са областите в България. Изборът за това е продиктуван от факта,
че това са най-малките териториални единици,
за които Националният статистически институт
(НСИ) публикува регулярно (ежегодно) достатъчно надеждна и не обременена с голяма стохастическа грешка информация за показателите, използвани в методитката.

Табл. 1. Териториална структура на Р България
Статистически
зони
(NUTS1)

Статистически райони
(NUTS2)

Области
(NUTS3)

България

Северозападен
Северна и
Югоизточна
България

4

Северен централен

18

Североизточен

2
Югоизточен
Югозападна
и Южна централна България

Югозападен
2

10
Южен централен

2. Методика
Методиката разглежда всяка една от областите като вектор с координати числовите
характеристики на избрани показатели. Алгоритъмът позволява включването на неограничен брой показатели, независимо от мерните
единици, в които те са представени. Зависимите n показателя и m на брой области могат да
бъдат представени като n.m мерна матрица.

⎛ x11
⎜
⎜x
x = ⎜ 21
...
⎜
⎜x
⎝ n1

x12
x 22
...
xn 2

... x1m ⎞
⎟
... x 2 m ⎟
... ... ⎟
⎟
... x nm ⎟⎠

Видин (VID), Враца (VRC), Ловеч (LOV),
Монтана (MON), Плевен (PVN)
Велико Търново (VTR), Габрово (GAB),
Разград (RAZ), Русе (RSE), Силистра (SLS)
Варна (VAR), Добрич (DOB),
Търговище (TGV), Шумен (SHU)
Бургас (BGS), Сливен (SLV),
Стара Загора (SZR), Ямбол (JAM)
Благоевград (BLG), Кюстендил (KNL), Перник (PER),
София (столица) (SOF), Софийска (SFO)
Кърджали (KRZ), Пазарджик (PAZ),
Пловдив (PVD), Смолян (SML), Хасково (HKV)

съвкупност, с цел отстраняване на различията в
техния обхват [11, 12].

z ij =

xij − xi

(2)

z ij е стандартизираното отклонение на
i-тия показател за j-тата област;
xij - значение на на i-тия показател за j-тата
област;
xi - средна аритметична стойност за i-тия
показател, определена по формулата:
m

xi =

Хипотетичната област, наречена областеталон, се дефинира като вектор с най-добрите
значения на всеки от избраните показатели за
сравнение на областите. Всяка от областите се
сравнява с областта-еталон. Крайната оценка е
сумата от разстоянията на всяка една област
до областта-еталон, чрез която се направи ранжиране на областите.
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, i = 1,2,..., n , j = 1,2,..., m ,

където:

(1)

Методиката включва:
2.1. Калкулиране на стандартизиран показател
за всеки един от показателите на изучаваната

σi

σj

∑x
j =1

ij

m

,

i = 1,2,..., n ;

(3)

- стандартно отклонение на i-тия по-

казател,

определено
m

σi =

∑ (x
j =1

ij

по

формулата:

− xi ) 2

m

, i = 1,2,..., n . (4)

2.2. Създаване на Z-матрица от стандартизираните показатели z ij и определяне на областтаеталон.

ТУРИСТИЧЕСКИ РЕЙТИНГ НА ОБЛАСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Получените

стандартизирани

показатели

z ij за всеки ред дефинират вектор, чиято сума
от координати е равна на нула, а дължината на
вектора е равна на 1. Тази матрица способства
за калкулиране на крайната оценка. Областтаеталон в този случай се определя от значенията
на Z-матрицата. Това е векторът с най-добрите
значения z ij за всеки показател i. Когато показателят трябва да има максимална стойност се
избира максималната стойност за z ij , а когато
най-добрата стойност за показателя е найниската стойност се избира минималната стойност за z ij .
2.3. Калкулиране на крайната оценка
Крайната оценка е общото разстояние на
всяка област до областта-еталон и се определя
по формулата.

Rj =

n

∑ (z
i =1

ij

− z im ) 2 , j = 1,2,..., m

(5)

където:

R j е крайната оценка за j-тата област;
z ij - стандартизирано отклонение на
j-тата област по i-тия показател;
z im - стандартизирано отклонение по
i-тия показател за областта-еталон.
2.4. Групиране на областите и анализиране на
резултатите
За групирането на областите е използва
формула 6, с която се изчислява широчината
на интервала в групите [11, 12].

h=

RMAX − RMIN
,
k

(6)

където:
h е широчината на интервала на групите;
RMAX - максимална стойност на крайната оценка R за областите;
RMIN - минимална стойност на крайната оценка R за областите;
k - брой на групите.
Ниските стойности на крайната оценка R
за дадената област показват по-малки отклонения от областта-еталон. Следователно това е

областта с най-висока позиция в рейтинговата
листа.
3. Резултати
Индексът на конкурентоспособност на общините по отношение на туризма в България е
определен на базата на 10 показателя. Включените показатели се отнасят до:
- текущото състояние на туристическата
инфраструктура и туристическия сектор, измерени чрез: средствата за подслон на 100000 хил. души от населението; реализирани нощувки на 100 души
от населението; реализиране нощувки
от чужденци на 100 души от населението;
- потенциал за развитие на туризма и
опазване на околната среда, оценени
чрез: брой жилища на 100 души от населението, разходи за опазване и възстановяване на околната среда на 10000
души от населението (в хил. лв.);
- количество и качество на трудовите ресурси, съответно измерени с: коефициент на икономическа активност на населението (%), дял на населението на
възраст между 25 и 64 години с висше
образование (%), дял на населението на
населението на възраст между 16 и 74
години, използвали интернет през последните 12 месеца (%);
- иновативност и конкурентоспособността
на икономиката, определена чрез: разходи за придобиване на дълготрайни
материални активи на глава от населението (хил. лв.), преки чуждестранни
инвестиции в нефинансови предприятия
с натрупване към 31.12. на глава от
населението (хил. евро).
Показателите са избрани от регионалната
статистика на Националния статистически институт, публикувани на интернет страницата на
учреждението [13]. Данните за средствата за
подслон на 100000 хил. души от населението,
реализираните нощувки на 100 души от населението, реализираните нощувки на 100 души
от населението, броя на жилищата на 100 души от населението, разходи за опазване и възстановяване на околната среда на 10000 души
от населението (в хил. лв.), разходите за придобиване на дълготрайни материални активи на
глава от населението (в хил. лв.) и преките
чуждестранни инвестиции в нефинансови пред179
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приятия с натрупване към 31.12. на глава от
населението (хил. евро) са получени чрез допълнителни изчисления като отношение на съответния показател към броя на населението в
съответната област. В използваната методика
са включени показатели, които по мнение на
експерти оказват съществено влияние на туристическия сектор, достатъчно чувствителни
по отношение на фактора време и са публикувани в on-line базата данни за регионална статистика на НСИ [13]. Това е и причината за
изключването на такива важни за развитието на
регионалната икономика фактори като тези,
отчитащи състоянието на транспортната инфраструктура. Целесъобразно би било включва-

нето на показател, отчитащ състоянието на
областната пътна мрежа, като подходящ в случая е дял на рехабилитираните и новопостроени пътища към общата дължина на областните
пътища, но липсата на такава информация в
използваната база данни не даде възможност за
включване на такъв показател в методиката.
Използването на публикуваните натуралните
показатели като дължина на пътищата по видове класове не оказва съществено влияние върху крайната оценка на областите, т. като няма
годишни изменения или те са съвсем незначителни.

Табл. 2. Показатели, използвани за определяне на индекса на конкурентоспособност на областите в България
Използвана функция
за избор на стандарт
№
Показатели
за показателя
1
Средствата за подслон на 100000 хил. души от населението
MAX
2
Реализирани нощувки на 100 души от населението
MAX
3
Реализиране нощувки от чужденци на 100 души от населението
MAX
4
Брой жилища на 100 души от населението
MAX
Разходи за опазване и възстановяване на околната среда на 10000 души от
MAX
5
населението (в хил. лв.)
Коефициент на икономическа активност на населението – 15-64 навършени
MAX
6
години (%)
Дял на населението на възраст между 25 и 64 години с висше образование
MAX
7
(%)
Дял на населението на населението на възраст между 16 и 74 години, изполMAX
8
звали интернет през последните 12 месеца (%)
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи на глава от насеMAX
9
лението (хил. лв.)
Преки чуждестранни инвестиции в нефинансови предприятия с натрупване
MAX
10
към 31.12. на глава от населението (хил. евро)

В табл. 3. са представени първичните данни за областите по показатели за 2008 г., а в
табл. 4. – резултатите на стандартизираните
показатели за 2008 г., определени по формула
2. Туристическият рейтинг на областите е определен по формула 5. Областите са обединени в три групи ( k = 3 ) по формула 6 на територии с висок, умерен и нисък туристически
рейтинг.
Изводи и препоръки
1. Използваната методика за оценка и ранжиране на ниво област е относително лесна за
изчисляване и позволява автоматизиране на
процеса с използването на специализиран
софтуер или стандартен офис пакет. Тя дава възможност да се добавят неограничен
брой показатели, а при необходимост те да
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се заменят или променят. Получените с нея
резултати са сравними с оценката на експерти за регионалните различия в България
и позволяват да се правят, както хронологични, така и статични сравнения.
2. Областите са разпределени неравномерно в
групите. Само 3 от областите могат да се
определят като области с висок туристически рейтинг, а 6 – като области с умерени стойности на туристически рейтинг. В
тези групи са областите с развит традиционен, масов туризъм (Варна, Бургас, Добрич, Смолян, Софийска област и Благоевград). Това се дължи до голяма степен на
факта, че в тези области са разположени
големите туристически комплекси: Албена,
Златни пясъци, Слънчев бряг, Пампорово,
Банско, Боровец и др. и те разполагат с

Показател

Показател

38,841

3,080

32,103

6,799

2

3

63,600

17,600

35,200

1,066

0,145

741,365

63,000

16,700

28,200

0,905

0,210

5

6

7

8

9

10

412,244

68,800

20,400

29,900

1,541

0,000

3853,341

63,900

14,500

34,800

4,392

1,585

5

6

7

8

9

10

12,711

1185,378

3

53,614

33,926

1467,630

2

50,742

25,592

207,442

4

JAM

BGS

1

Код

604,204

63,955

4

60,810

15,794

MON

24,476

VID

1

Код

0,000

1,529

25,600

19,100

68,200

456,706

44,666

6,407

41,169

31,467

SLV

0,787

1,709

31,100

16,000

63,200

3707,725

57,952

3,983

25,981

10,015

VRC

1,186

5,731

34,700

15,600

66,900

2682,676

48,509

15,742

89,458

11,316

SZR

0,000

1,434

29,000

18,700

62,800

463,203

50,362

5,400

32,523

4,078

PVN

0,603

1,457

42,600

13,300

67,700

1813,542

47,744

8,838

39,517

13,127

HKV

0,000

1,530

22,000

17,700

67,400

2240,314

63,028

9,388

125,117

48,217

LOV

1,319

3,119

36,800

15,400

66,100

1554,874

43,505

27,174

104,074

32,100

PVD

0,306

1,671

45,400

24,600

63,400

1144,206

51,722

14,456

79,646

24,142

VTR

0,398

1,059

26,600

18,900

53,700

1481,719

48,790

6,591

31,774

12,179

KRZ

Област

1,797

1,897

32,400

24,700

70,800

389,960

61,356

21,170

145,920

40,179

GAB

0,661

2,526

26,300

18,100

72,900

2395,761

50,918

97,577

404,915

226,813

SML

1,338

2,944

42,300

14,200

66,000

1670,899

49,756

12,665

53,241

15,523

RSE

0,376

1,263

39,800

18,000

66,700

1248,846

44,237

9,616

118,994

22,561

PAZ

1,170

1,483

35,100

18,200

59,900

696,014

50,969

14,047

29,391

13,716

TGV

Табл. 3. Матрица на стойностите на показателите по области за 2008 г.
Област

0,655

2,131

32,300

46,000

70,700

1093,305

40,316

101,065

231,162

56,572

BLG

0,803

1,306

23,600

19,300

58,500

848,124

46,330

4,105

23,377

11,897

RAZ

0,135

1,181

34,500

13,900

69,800

837,654

61,102

6,733

81,480

23,046

KNL

0,242

1,595

33,400

15,100

61,800

1733,413

46,110

6,449

25,780

14,715

SLS

2,064

2,813

30,800

13,400

66,900

1992,303

71,831

6,215

31,446

13,823

PER

0,808

1,452

29,000

13,900

68,000

1254,969

46,648

6,464

27,420

31,205

SHU

2,607

2,544

43,100

17,000

67,900

2665,565

70,685

93,309

177,227

19,275

SFO

3,383

4,483

38,900

24,800

69,800

1901,373

48,909

817,540

1034,669

113,975

VAR

9,360

10,796

66,000

16,100

75,800

5387,460

42,628

66,559

115,016

11,948

SOF

(продължение)

0,866

2,787

30,100

16,800

68,700

467,546

48,784

471,401

586,951

86,849

DOB
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182

Показател

Показател

1,035

-0,876

-0,577

-0,146

0,110

-0,698

-0,578

1,420

-0,759

-0,711

-0,293

-0,714

-0,780

-0,542

4

5

6

7

8

9

10

-1,039

0,588

0,309

-0,514

-0,457

-0,660

1,889

-0,510

-0,651

0,063

0,991

0,233

5

6

7

8

9

10

0,154

-0,359

4,028

3

-0,198

-0,470

3,944

2

4

-0,294

3,064

1

JAM

-0,395

-0,381

3

BGS

-0,455

-0,476

2

Код

-0,475

MON

-0,314

VID

1

Код

-0,660

-0,463

-1,019

0,098

0,454

-1,001

-0,942

-0,382

-0,448

-0,185

SLV

-0,217

-0,371

-0,373

-0,407

-0,667

1,765

0,685

-0,391

-0,495

-0,581

VRC

0,008

1,670

0,051

-0,472

0,162

0,893

-0,471

-0,347

-0,300

-0,557

SZR

-0,660

-0,511

-0,620

0,033

-0,756

-0,996

-0,244

-0,386

-0,475

-0,691

PVN

-0,321

-0,499

0,980

-0,846

0,342

0,153

-0,565

-0,373

-0,453

-0,524

HKV

-0,660

-0,462

-1,443

-0,130

0,274

0,516

1,307

-0,371

-0,190

0,124

LOV

0,083

0,345

0,298

-0,504

-0,017

-0,067

-1,084

-0,305

-0,255

-0,174

PVD

-0,488

-0,391

1,309

0,992

-0,622

-0,416

-0,078

-0,352

-0,330

-0,321

VTR

-0,436

-0,702

-0,902

0,065

-2,795

-0,129

-0,437

-0,382

-0,477

-0,542

KRZ

Област

0,352

-0,276

-0,220

1,009

1,036

-1,058

1,102

-0,327

-0,126

-0,024

GAB

-0,288

0,043

-0,937

-0,065

1,507

0,649

-0,176

-0,041

0,672

3,422

SML

0,094

0,256

0,945

-0,699

-0,039

0,032

-0,318

-0,359

-0,411

-0,480

RSE

-0,448

-0,598

0,651

-0,081

0,118

-0,327

-0,994

-0,370

-0,209

-0,350

PAZ

-0,001

-0,486

0,098

-0,049

-1,406

-0,798

-0,170

-0,354

-0,484

-0,513

TGV

-0,291

-0,157

-0,231

4,473

1,014

-0,460

-1,474

-0,028

0,137

0,278

BLG

-0,208

-0,576

-1,255

0,130

-1,720

-0,668

-0,738

-0,391

-0,503

-0,547

RAZ

Табл. 4. Z-матрица на стандартизираните индикатори по области за 2008 г.
Област

-0,584

-0,640

0,027

-0,748

0,812

-0,677

1,071

-0,381

-0,324

-0,341

KNL

-0,524

-0,430

-0,102

-0,553

-0,980

0,085

-0,765

-0,382

-0,496

-0,495

SLS

0,503

0,189

-0,408

-0,830

0,162

0,305

2,385

-0,383

-0,478

-0,511

PER

-0,205

-0,502

-0,620

-0,748

0,409

-0,322

-0,699

-0,382

-0,491

-0,190

SHU

0,809

0,052

1,039

-0,244

0,386

0,878

2,244

-0,057

-0,029

-0,410

SFO

1,246

1,037

0,545

1,025

0,812

0,228

-0,422

2,652

2,611

1,338

VAR

4,615

4,242

3,732

-0,390

2,157

3,194

-1,191

-0,157

-0,221

-0,546

SOF

(продължение)

-0,172

0,176

-0,490

-0,277

0,566

-0,992

-0,437

1,357

1,232

0,837

DOB
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ТУРИСТИЧЕСКИ РЕЙТИНГ НА ОБЛАСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Рейтинг
Висок

Умерен

Нисък

Табл. 5. Туристически
Област
Име
Варна
Бургас
София (столица)
Софийска
Смолян
Добрич
Благоевград
Габрово
Стара Загора
Велико Търново
Перник
Русе
Пловдив
Враца
Ловеч
Пазарджик
Хасково
Кюстендил
Ямбол
Монтана
Търговище
Шумен
Видин
Силистра
Сливен
Плевен
Разград
Кърджали

рейтинг на областите в България за 2007-2008 г.
Оценка (R)
Място
Промяна
2008/2007
Код
2008
2007
2008
2007
VAR
8,377
7,376
1
1
0
=
BGS
9,225
8,683
2
2
0
=
SOF
9,330
9,712
3
3
0
=
SFO
10,827 10,400
4
4
0
=
Ï
SML
11,171 11,184
5
6
1
Ï
DOB
11,359 11,376
6
8
2
BLG
11,380 11,366
7
7
0
=
Ï
GAB
11,602 11,395
8
9
1
Ð
SZR
11,673 11,131
9
5
-4
Ï
VTR
11,990 12,054
10
12
2
Ï
PER
12,058 12,095
11
13
2
Ï
RSE
12,101 12,344
12
16
4
Ï
PVD
12,207 12,264
13
15
2
Ð
VRC
12,388 11,902
14
10
-4
Ð
LOV
12,535 11,969
15
11
-4
Ï
PAZ
12,573 12,649
16
21
5
Ï
HKV
12,579 12,606
17
20
3
Ð
KNL
12,735 12,519
18
17
-1
Ð
JAM
12,774 12,247
19
14
-5
Ï
MON
12,876 12,666
20
22
2
Ð
TGV
12,914 12,540
21
18
-3
Ð
SHU
13,001 12,583
22
19
-3
VID
13,115 12,783
23
23
0
=
Ï
SLS
13,119 13,275
24
27
3
SLV
13,229 13,043
25
25
0
=
Ð
PVN
13,340 13,041
26
24
-2
Ð
RAZ
13,600 13,213
27
26
-1
KRZ
13,751 13,832
28
28
0
=

много добре развита туристическа инфраструктура (места за настаняване, реализирани нощувки).
3. Докато в първите две групи (с висок и умерен рейтинг) областите запазват като цяло
своите позиции през 2008 г. спрямо 2007
г., то в последната група се наблюдават
значителни колебания. Например обл. Пазарджик се изкачва с 5 места нагоре, което
в голяма степен се дължи на направените
инвестициите в СПА и балнеоложки туризъм във Велинград. Покачване се наблюдава и в областите В. Търново, Пловдив, Русе, Монтана и др. Най-големият спад в класацията е на обл. Ямбол.
4. Наблюдава се положителна тенденция на
намаляване на разликата в рейтингите между областта с най-висока стойност и тази с
най-ниска. Разсейването, измерено чрез
стандартното отклонение, намалява от

1,387 през 2007 г. на 1,300 през 2008 г.,
от което може да се тълкува като намаление на междуобластните различия.
5. Предложената методика и получените резултати нямат за цел да квалифицира областите на „добри” и „лоши”. Тя е по-скоро
ориентир за инвеститорите къде пазарът е
силно конкурентен и къде конкуренцията е
по-слаба. Областите, които са в долната
част от таблицата могат да се разглеждат
като предизвикателство за предприемачите
и са добра възможност за инвестиции в
развитието на алтернативни форми на туризъм – селски, спа и балнеоложки, културно-исторически, религиозен (поклоннически), винен, екстремен и т.н.
6. Резултатите са полезен инструмент за централната, регионалната и местната власт.
Те дават възможност на изпълнителните органи да преценят каква е ситуацията (къде
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се намират), какъв е резултатът от предприетите действия и къде да бъдат насочени
усилията, всичко това с цел намаляване на
регионалните различия и балансираното
развитие на страната.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Литература
Велушев, М., Иванов, И. Микроикономика•Макроикономика, Авангард Прима, София,
2009, стр. 14
ПРООН България 2003 Националния доклад за
развитието на човека 2003 – „Селските райони:
преодоляване на неравнопоставеното развитие”,
Програма за развитие на ООН (ПРООН), София,
2003
ПРООН България 2002 Националния доклад за
развитието на човека 2002 - „Индекс на човешкото развитие за 2002 година: Общините в рамката на областта”, Програма за развитие на
ООН (ПРООН), София, 2002
ПРООН България 2000 Националния доклад за
развитието на човека 2000 – „Мозайката на общините”, Програма за развитие на ООН (ПРООН), София, 2000
Институт за пазарна икономика (ИПИ) Конкурентни предимства на регионите, Издателство „Отворено Общество”, София, 1999
ЦИР Конкурентоспособност на българската
икономика – Годишен доклад, Център за икономическо развитие (ЦИР), 2001, Sofia

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

Янкова, Н. Различия в развитието и конкурентоспособност на общините в РБългария през периода 2000-2002 г., Икономически изследвания,
2005, 3, [online] [прочетен на 20 декември
2009] [http://www.iki.bas.bg/bg/ node/431]
Pashev, К. Competitiveness of the Bulgarian
Economy, BNB, Sofia, 2003
Конституция на Република България, чл. 135,
ал. 1 [online] [прочетен на 20 December 2009].
[http://lex.bg/bg/laws/ldoc/521957377]
Regulation (EC) No 176/2008 of the European
Parliament and of the Council of 20 February
2008 amending Regulation (EC) No 1059/2003
on the establishment of a common classification
of territorial units for statistics (NUTS) by reason
of the accession of Bulgaria and Romania to the
European Union, Official Journal L 061
05/03/2008 P. 0001 – 0005 [online] [прочетен
на
20
December
2009],
[http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L
:2008:061:0001:01:EN:HTML]
Гатев, К. Въведение в статистиката, ЛИА, София, 1995, стр. 36-39, 89-100, 118-120, 136138
Стоенчев, Н.; Иванов И. Ръководство за упражнения по „Статистика” (с приложение на EXSEL).
София, ЛТУ, 2004
НСИ, Регионална статистика, Национален статистически институт, София [online] [прочетен
на 20 December 2009] [http://www.nsi.bg/
regstatmap.php]

TOURIST RATING OF THE DISTRICTS IN BULGARIA
Ivaylo Ivanov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The tourism sector has an increasing influence on the development of the country's economy. Much of the
districts and municipalities pledged to its development, as expected, thus stimulating the local economy, improve
living standards of the population, reduce the process of depopulation and others. The report presents an approach
to assess the districts in Bulgaria regarding the conditions for tourism development. The study is based on the use
of known statistical method and its application to tourism. The method is based on determining the hypothetical
region with the best values on the selected indicators, called the district-standard. A comparison of each of the
districts with the district-standard and its remoteness makes it possible to calculate the complex index and to
make rating areas. Data used in study are from the National Statistical Institute at level NUTS3. Final assessment
(index) is determined on the base 10 selected indicators, a strong influence on the development of the tourism
sector. The districts in Bulgaria are ranged and grouped based on the complex index of tourism competitiveness.
The rating of the districts may be a good basis for: making decisions to locate new tourism activities; elaborating
plans for regional development.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА ГАБРОВО
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Общинска служба по земеделие, Габрово
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Резюме
Проучването е направено в Община Габрово в периода 2004 – 2006 г. като част от създаването на общински план за развитие за периода 2007 – 2013 г. Целта е да се разкрият възможностите на 134 селища в
границите на общината да развиват селски туризъм. Качеството на атмосферния въздух в тези селища отговаря на законоустановените норми и не се очаква влошаване. Направена е преценка на природните дадености
/релеф, климат, водни ресурси, почви, растителна покривка/. Това са и природните фактори за развитието на
туризма с наличието на богато биоразнообразие. Обществените фактори са свързани с транспортната инфраструктура. Направен е SWOT – анализ на силните и слаби страни на туризма, както и на възможностите за развитие. Община Габрово притежава огромен потенциал и перспективи за развитие на селския туризъм. Развитието на агротуризма чрез престояване в агрокъща и работа в селския двор е представена чрез къщата „Чорбаджи Нено” в с. Ангелово /някога Косове/, разположено на 7 км от гр. Габрово. Представени са биологичните и
животновъдни ресурси в двора и възможностите за съпътстващ еко и културен туризъм.
Ключови думи: селски туризъм, агротуризъм, екотуризъм, културен туризъм
Key words: rural tourism, agrotourism, ecotourism, cultural tourism

Увод
Развитието на селския туризъм е предпоставка за възраждането на българското село и
устойчивото развитие на селските райони [1, 3,
4]. Селският туризъм предлага алтернатива на
напрегнатия живот в градовете. Голяма част от
селските къщи са неизползваеми, природата е
запазена, има богато историческо наследство.
Чрез селския туризъм се разкриват възможности за повишаване на приходите на населението.
В община Габрово има 134 селища, които имат
туристически ресурси и ако те не се включат в
туристически продукт, остават потенциал за
развитие на туризма [4, 5]. Целта на това проучване е да се разкрият възможности за развитие на селския туризъм в община Габрово. Това е направено и във връзка с Програмата за
развитие на селските райони в България дo
2013 г. Наличните туристически
ресурси
включват природните дадености: географски
особености, климат, растителен и животински
свят, природни феномени. Биологичните растителни и животински ресурси [6] са показани и
чрез създадената организация на агротуристическа къща „Чорбаджи Нено”. Културното наследство в община Габрово предполага богат и
разнообразен съпътстващ туризъм [3]. Направен е SWOT анализ.

1. Исторически и природни дадености на община Габрово
1.1. Исторически данни и местоположение
Археологическите находки свидетелстват
за съществуването на селище и път на мястото
на днешно Габрово още от Римско време. Това
е предпоставка за развитие на занаяти и търговия, защото Габрово се развива и върху бреговете на р. Янтра и притоците й. В Габрово има
360 ковачници, 200 текстилни и кожарски
фабрики. В Габрово през 1835 г. възниква първото в България светско училище, основано от
Васил Априлов. Община Габрово заема геостратегическо положение: намира се в Северен
Централен район за планиране. Представлява
един от 86-те агломерационни ареала на Република България [5]. На север общината граничи с община Дряново, на изток с община
Трявна, на юг с община Казанлък, а на запад с
община Севлиево. Гр. Габрово и 134 селища
на общината са разположени в северните склонове на Предбалкана. В географско отношение
тук се намира центъра на България, на 200 км
североизточно от столицата София.
1.2.Релеф и климат
Релефът на община Габрово е полупланински, силно пресечен с долини, дерета и била със стръмни склонове. Най–ниската надморска височина на Общината е 150 м по поречието на р. Лопушница, а най-високата е
1495 м в местността Антово падало, където се
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намират изворите на р. Янтра. Територията та
община Габрово попада изцяло в зоната на
умерено – континенталния климат. Стара планина е климатична преграда. От север нахлуват
студени въздушни маси през зимата, а през
лятото от Атлантическия океан топли ветрове.Това обуславя високи минимални температури през зимата и по-ниски максимални през
лятото в сравнение с останалите части на
страната. Зимата е мека и средната януарска
температура е -1,60С . Това обуславя развитие
на зимен туризъм в планината и почивка в къщи за агротуризъм. Валежите са над средните
на страната - 880 мм. Мъгли има през есенно
– зимните дни. Те се появяват в долини и котловини, особено в населени места с промишлени предприятия.
1.3. Почви, растителни видове, растениевъдство и животновъдство
Сивите горски почви са характерни за
Предбалкана с надморска височина от 800 до
1000 м. За повишаване на плодородието трябва да се провеждат редица мероприятия , за да
може да се отглеждат ечемик, ръж, фасул,
овощия. Алувиалните – ливадни почви са разпространени по поречието на р. Янтра. Подходящи са за отглеждане на зеленчуци, но относителният им дял е малък на територията на
община Габрово. Кафявите горски почви са
разпространени по високите склонове на Стара
планина. Те са нископлодородни. Върху тях се
отглеждат ръж, овес и картофи, но е необходимо варуване и комбинирано торене. Растителните видове са предимно от широколистните бук и дъб. В планинската част се настаняват
иглолистни видове, представени главно от бял
и чер бор. Последните са изкуствени насаждения. Обликът на естествената растителност се
определя от запас от бук в размер на 6
млн.куб.м. По данни на горското стопанство
част от тях са защитни гори /водоохранни, противоерозионни и мелиоративни/, рекреационни
гори/зелена зона, лесопаркове „Градище”,
„Баждар”, „Синекевица”.
Естествената растителност в миналото е
била предимно горска. И сега почти половината от територията на общината е горска. Земеделието не се явява приоритетен отрасъл, тъй
като няма плодородни обработваеми площи.
Основната част от 21% се заема от ниви. По
малка част са естествените ливади, а 13,63% е
необработваема. Овощарството е традиционно
за този регион. Площите с трайни насаждения –
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сливи, череши, малини обаче са намалели или
почти ликвидирани. Не се създават нови насаждения. Има интерес към етерично – маслени и
лекарствени култури. Община Габрово не е
селска по смисъла на закона и не може да получава финансиране по НПРСР - ос 1. Точно
това насочва вниманието към развитие на селския туризъм в зависимост от природните дадености. Природните условия са благоприятни
за развитие на животновъдството. В общината
има достатъчно естествени ливади, пасища и
води. Отглеждат се птици, свине и кози. Намалява броят на говеда и овце, а тяхното пасищно
отглеждане е екологично и с ниска себестойност при високи цени на износ. Условията в
планинския регион предлагат развитие за биологично производство и сертифициране на продукти. Това има особено значение за привличане на туристи.
2. Качество на въздуха и водите в общината.
Защитени територии и биологично разнообразие.
2.1.Състояние на околната среда
Въздухът в селищата на община Габрово
отговаря на установените от закона норми и не
се очаква влошаване. В гр. Габрово атмосферният въздух се контролира от МОСВ чрез анализ за сероводород, азотен диоксид, прах и
оловни аерозоли. Проблем са малките локални
нерегламентирани селски сметища. Високото
съдържание на озон и аерохимичният състав на
въздуха в местността Люляците са благоприятни при алергични и ендокринни заболявания.
Качеството на речните води [5] се определя по 33 физикохимичени показатели. Мониторинг се осъществява и на питейна вода в селищата, извън Габрово. Смущаваши са отклоненията на показателите на Ентерококи и Ешерихия коли в отделни зони.
Защитените територии по данни на Държавно лесничейство „Габрово” са Боженци,
Биляковец, Люляците, Соколски манастир, Бостанчетата и природен парк Българка. Последният е обявен с цел опазване, възстановяване и
поддържане на буковите екосистеми и ландшафта, характерен за Централна Стара планина.
2.2.Биологично разнообразие
Известни са букови съобщества: буксветлика, бук – лазаркиня, бук - лавровишня,
бук - черна боровинка, бук-джел - мъх. По отношение на фауната голямо е разнообразието
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на птици, влечуги и насекоми: скален орел,
бухал, горска ушата сова, зелен кълвач, горска
дългокрака жаба. В територията на Българка
има установени 1600 растителни вида, от които 36 са включени в Червената книга на България, както и наличие на 10 ендемити.
3. Културен туризъм и анимация
В Габрово има комбинация от исторически,
църковен, артитектурен и музеен туризъм: Национален музей на образованието, Дом на хумора и сатирата, Архитектурно-етнографски
комплекс „Етъра”, АИР „Боженци”, Соколски
манастир, Дечкова къща, църква „Успение Богородично”. Туристи от страната и чужбина са
привлечени от ежегодните календарни прояви:
Карнавал на хумора, Международно биенале
на хумора и сатирата в изкуствата, Среща наддумване „Благолаж”, парад на духовите оркестри, Дни на камерната музика. В „Етъра” се
намира единствената по рода си сбирка на народна техника на вода. Най-важна особеност на
сбирката е, че всички обекти са в действие,
така както в миналото. Занаятчийската чаршия
представя 16 образци на българската архитектура, разкриващи самобитния талант на възрожденските строители.
5. Агротуристическа къща „Чорбаджи Нено”
Къщата е построена в с. Ангелово преди
повече от 150 години. Преди 5 години е основно реставрирана. Запазени са характерните
черти на балканската къща от този регион. В
едната стая е оформен музеен кът. Предлага
се на туристите самостоятелен кът за готвене
по желание. Показват се етно храни и получаване на българско кисело мляко. Участието в
селскостопанската работа в двора включва
отглеждането на билки маточина, мента и мащерка. Предлага се културен туризъм с посещения на Дряновския манастир, Архитектурен
комплекс в с. Кметовци и Соколския манастир.
5. Изводи
Възможностите за развитие на селския туризъм в община Габрово се определят от:

1. Благоприятното географско разположениегеографски център на България
2. Запазена природа и наличие на защитени
територии. Съхранено биологично разнообразие.
3. Използване на туристическите ресурси и
изградени бази за настаняване с развитие
на различни видове туризъм, включително и
агротуристически къщи.
4. Наличие на богато културно наследство.
Слабите страни и заплахи за развитие на
селския туризъм са: влошените демографски
показатели, липса на млади хора, ниска образователна култура на хората. Състоянието на
техническата инфраструктура в селата е лоша
- пътища, комуникации. Няма дългосрочни ресурси за финансиране и инвестиции в тази дейност. Не съществува координация между различни туристически организации за насочване
на туристите. Не е решено депонирането на
битовите отпадъци в много селища. Рекламната
дейност е все още слабо развита.
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Abstract
The investigation made in Gabrovo minicipality – region Gabrovo last five year. The aim is revealing
possibilities for development of rural /alternative/ tourism at 134 settlements in this region. The quality of
atmospheric air is normal. It is made an assessment of natural factors /lay, climate, water sources, soils, plant
covers/. There is a great boidiversity.An attractive destination is created from 7,0 km to Gabrovo. Alternative
tourism is disclose in: Agrotourism – Agrotourist house „Chorbadgi Neno” welcome agrotourists. There are several
ecopaths. There are the parks „Bulgarian” and „Central Balkan”. Cultural tourism: Very well-known monasteries
are Drianovo monastery and Sokolovski monastery. Very selebrated is „Etar”. It is made analysis of sustainable
development of alternative tourism /SWOT/ in Gabrovo municipality.
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Резюме
Икономическата криза оказва влияние върху развитието на туризма в България и съответно на туроператорските фирми като посредници в бранша. Основната цел на доклада е определяне на факторите за развитие
на туроператорските фирми в България в условия на криза. За постигане на поставената в доклада цел е направена кратка характеристика на основните направления на туризъм и на туроператорските фирми. След задълбочен анализ на теоретичните модели в специализираната литература, са предложени концептуален модел
за развитието на туроператорските фирми и неговото апробиране чрез проведено емпирично изследване сред
регистрираните туроператорски фирми във Варна, Добрич и Бургас. Въз основа на изводите от използвания
регресионен анализ са направени препоръки към туроператорските фирми.
Ключови думи: растеж, развитие, фактори за растеж, туроператорски фирми
Key words: growth, development, growth factors, tour-operator companies

пективна индустрия с изключително важно икономическо и социално значение. Делът на приходите от туризъм в БВП възлиза на 8–9% за
периода 2002 – 2009 г., но се забелязва забавяне на темповете на нарастване след 2004 г.,
което отговаря на тенденцията за намаляване
на броя посещения на чуждестранни туристи в
България.
Като цяло може да се обобщи, че туристическата индустрия се характеризира с наличието на множество посредници и междинна търговия, които определят нейния облик и тенденциите за развитие (вж. фиг. 1.). Посредническа
дейност в туризма е необходима, тъй като е
налице териториална откъснатост и отдалеченост между търсенето и предлагането на туристически услуги и липсва прозрачност на
пазара. От друга страна, много често се налага
предварителна резервация поради ограничените
капацитети и също така „времева и пространствена закрепостеност” на туристическата услуга [1].

Развитието на туроператорските фирми в
България е особено значима проблематика в
условията на непрекъснато променяща се среда, интензивна конкуренция и повишени изисквания към конкурентоспособност на фирмите.
Основната цел на доклада е извеждане на факторите за развитие на туроператорските фирми
в България. След кратка характеристика на
основните направления туризъм в България,
вниманието се насочва към спецификата и
особеностите на морския туризъм. Като се
вземе предвид факта, че туроператорите играят
значима роля в туристическия бранш, предлагаме концептуален модел за растеж, въз основа на съществуващите теоретични модели. Апробирането на модела се извършва в рамките
на емпирично изследване, проведено в периода
май 2008 г. – май 2009 г., сред регистрираните туроператорски фирми във Варна, Добрич и
Бургас.
През последните години, в резултат на
непрекъснат растеж и диверсификация, туризмът се утвърди в световен мащаб като перс1.
2.
3.
4.
5.

Индивидуален турист Æ прави резервация за пътуване в туристическо бюро
Туристическо бюро Æ купува услугите от изходящ туроператор
Изходящ туроператор Æ купува услугите от входящ туроператор
Входящ туроператор Æ организира провеждането на отдиха и купува услуги от местните производители
Местни производители (хотели, ресторанти и др.)

5

4

3

2

1

Фиг. 1. Последователни етапи на създаване на добавена стойност в туризма
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Въпреки начислените от посредниците комисионни, предлаганите от тях услуги на крайните клиенти са много по-изгодни от цените на
услугите за индивидуални туристи. Местните
производители (хотели и ресторанти) предпочитат също да работят с посредници, тъй като по
този начин могат да постигнат по-голям оборот
и гарантирана заетост на базата. Но от друга
страна, през последните години е налице обратна тенденция – с развиването на дистрибуционните канали и онлайн резервационните
системи, все повече производители достигат
директно до крайните потребители. Задълбочаването на тази тенденция и повишаване информираността на крайните потребители би
затруднило дейността на туроператорите и
впоследствие може да се окаже сериозна бариера за техния растеж.
Отличителна особеност на туризма в България е неговото моноструктурно развитие с
ясно изразената сезонност и кратък експлоатационен период на базата. Силно развит е морс-

кият масов туризъм, с висока концентрация в
курортите по Черноморското крайбрежие. През
последните няколко години особено интензивно
се развива и зимният ски туризъм. Можем да
отбележим, че за интензивната дистрибуция на
България като дестинация на основните европейски пазари, решаваща роля имат чуждестранните туроператори и турагенти [2], както и
навлизането на утвърдени хотелиерски вериги в
страната.
В резултат на задълбочен анализ на специализираната литература за проведени изследвания и разработени модели за растежа, насочваме вниманието към ролята и мястото, което
заема собственикът/мениджър в процеса на
растеж – обединяващо „ядро” на всички фактори. В непрекъснатия процес на вземане на
решения той определя на практика степента на
използване на стимулите и ограниченията на
външната и вътрешнофирмена среда, като на
тази база извежда и осъществява целите и
стратегиите за растеж на фирмата (фиг. 2.).

Предприемач (собственик/ мениджър на МСП):
• Пол, възраст, образование
• Склонност към риск, преценка на риска
• Решителност, воля, амбиция (необходимост от постижения)
• Творчество, новаторство, реализиране на нови идеи
• Предишен професионален опит
• Управленски умения • Контакти в бранша и др.
Външна среда:
• Макро-среда:
o Макроиконом. среда
o Законова среда
(административна)
o Банкова среда
o Демографска и
социална среда
o Политическа среда
o Технологич. среда
o Екологична и
природна среда и др.
• Конкурентна среда:
o Пазарно търсене
o Конкурентен натиск
(брой конкуренти,
видове конкуренти,
интензивност)
o Развитие на бранша,
тенденции и др.

Импулс за растеж
(стимул за растеж)
Определяне на желания растеж от
предприемача
• интерпретация на сигналите от средата
• оценка на средата
• решение за растеж според склон. към
риск и др. х-ки на личността
Потенциал за растеж (ресурси на
фирмата)
Ограничения (пречки) за растежа
от външната среда:
o Недостат. законово
регламентиране
o Нелоялна конкуренция
o Интензивна
конкуренция
o Недостатъчна
подкрепа от д-вата

от вътреш. среда
o Разногласия с
партньорите,
o Лошо качество
o Липса на нови
прод./ усл.
o Липса на квалиф.
персонал
o Липса на фин. ср.

Вътрешно-фирмена
среда:
• Характеристики на
фирмата:
o Възраст
o Месторазположение
o Правен статут
o Размер
o Предмет на дейност
(сектор/ бранш)
o Собственост и др.
• Ресурси на фирмата:
o Персонал (мотивация,
квалификация, умения)
o Материални ресурси
o Финансови ресурси
o Информационни
ресурси
o Технологични
ресурси и др.

Цели за растеж:
• Разширяване/ Запазване на паз. дял
• Разширяване на дейността
• Оцеляване на фирмата
• Увеличаване на печалбата
• Увеличаване на оборота
Стратегия за растеж (път за растеж):
• Предлагане на нови услуги,
• Търсене на нови пазарни ниши,
• Диверсификация на бизнеса,
• Специализация на дейността,
• Подобр. на кач-вото на прод./услугите,
• Активен маркетинг (вкл. ценова пол.)

Реален растеж, измерен чрез:
• Брой на заетите
• Оборот

• Активи (бал-с)
• Печалба и др.

Фиг. 2. Концептуален модел за развитие на туроператорските фирми

За постигане целите на доклада и извеждане на значимите фактории за растеж на туроператорските фирми се използва проведено
емпирично изследване, в периода май 2008 г.
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– май 2009 г. Въз основа на данните в публичния регистър на туроператорите и турагентите
[3], както и тези на членовете на БАТА [4], е
установен контакт с 200 от тях. След приключ-
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ване на анкетното проучване установихме, че
64 (32%) от потърсените фирми са отказали
среща или изобщо не са отговорили на запитването. От получените 156 анкети, некоректно
са попълнени 23 (11,5%). От друга страна,
изключваме от изследването най-младите фирми, създадени след 2002 г., които са общо 11
(5,5%). В резултат на това, за целите на анализа могат да бъдат използвани останалите 102
фирми. За улеснение на анализа, изходните
данни (съответно на ординалната, номиналната
и метричните скали) са отразени реално, с
цифрови стойности, в иконометричните софтуерни програми SPSS и STATA. Последователно
прилагаме факторен и регресионен анализ, с
цел извеждане и оценяване влиянието на основните фактори за растеж на изследваните
туроператорски фирми.
Според нас, основанието за използване на
факторния анализ е поставената цел за определяне, как собствениците/мениджъри структурират (обобщават) групите фактори за растеж на
ръководените от тях фирми през изследвания
период. Факторният анализ ще ни позволи да
изведем латентните фактори, които обясняват
или стоят в основата на предполагаемата взаимообвързаност на изходните променливи величини. Напълно възможно е в действителност
растежът да се дължи на други фактори и по
тази причина допълнително прилагаме регресионен анализ. Смятаме, че с многофакторния
регресионен модел ще установим влиянието на
статистически най-значимите фактори върху
растежа на изследваните туроператорски фирми през анализирания период. С избора за използване на факторен и регресионен анализ в
емпиричното изследване, на практика прилагаме основните статистически методи, използвани в повечето аналогични изследвания в емпиричната литература. Резултатите от анализа са
представени на фиг. 3.
Въз основа на получените резултати, можем да направим заключението, че оцененият
окончателен регресионен модел показва добри
статистически стойности. Моделът е с висок
коефициент на детерминация, както и висок
коригиран коефициент на детерминация. С този
модел могат да бъдат обяснени близо 55% от
вариацията в растежа на анкетираните фирми
през периода 2004 – 2009 г. В допълнение
можем да посочим, че стандартната грешка на
модела има сравнително ниска стойност от
10,7% и всички обясняващи променливи в модела са статистически значими при високо рав-

нище на доверителност (над 95%). Резултатите
от диагностичните тестове доказват, че основните изисквания (хипотези) на класическата
регресионна теория са удовлетворени. Поради
това можем да заключим, че оцененият регресионен модел за растежа на анкетираните туроператорски фирми през периода 2004 –
2009 г. адекватно отразява растежа на всички
туроператорски фирми в България през този
период.
Предприемач (собственик/ мениджър) на
малка туроператорска фирма

Склонност към риск,
преценка на риска (0,065)

Вътрешнофирмена среда

Външна среда

Цели за растеж:

Оцеляване на
фирмата
(-0,076)

Стратегия за растеж

Запазване на
пазарния дял
(-0,121)

Диверсификация
на бизнеса
(-0,083)

Предлагане на
нови услуги
(0,101)

Разширяване на
дейността (0,064)

Реален растеж, измерен чрез:
• Брой на заетите за периода 2004 - 2008 г.

R2 = 0,535

Фиг. 3. Регресионен модел за фактори на растеж

Окончателният регресионен модел позволява да обясним една значителна част от вариацията, наблюдавана в растежа на изследваните фирми. Въз основа на резултатите можем да
заключим, че фактори за растежа на фирмите
през периода са преди всичко характеристиките, свързани с личността на предприемача,
включително реализираните от него проактивни
цели и стратегии. Това е потвърждение за ключовата роля на собственика/мениджър в процеса на растеж на фирмата.
Склонността към риск на собственика/мениджър, целта, свързана с „разширяване
на дейността” и стратегията, ориентирана към
предлагане на нови услуги са основните фактори с положително влияние върху растежа на
фирмите. Всички тези фактори са отражение
на проактивно поведение и решения от страна
на собственика/мениджър. За разлика от тези
фактори, ограничително влияние върху растежа през анализирания период са имали сравнително по-малко проактивните стратегии, фокусирани върху запазване на пазарния дял и оцеляването. В допълнение бихме подчертали, че
бизнес стратегията, насочена към диверсифи-
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циране на бизнеса към други сфери на дейност
извън туроператорската дейност, също е имала
отрицателно влияние върху растежа. Това е
така, защото при натрупани знания, опит, контакти и др. в сферата на туризма, насочването
към странична дейност за основния бизнес
изисква период на „навлизане” и „учене” в този
нов сектор и в същото време „отнема” ресурси
от основната дейност, поради което разрастването на бизнеса е нормално да бъде ограничено.
Според нас, стабилната макроикономическа среда, задълбочаването на финансовото
посредничество и разрастването на кредитната
дейност, навлизането на преки инвестиции в
хотелиерството са благоприятни предпоставки
за развитието на бранша през посочения период, подсилвани и от динамичното нарастване на
туристическите пътувания в Европа. Едновременно с това влияят и негативни фактори, като
например презастрояване на туристическите
курорти, слаба инфраструктура и др. По отношение на важни вътрешнофирмени ресурси
като материалните, човешките и финансовите
ресурси на фирмите, може да се допусне, че
зависят до известна степен от общата макроикономическа среда и поради тази причина също
както и външните фактори имат също общо
действие за всички фирми. Ето защо аргументирано можем да изведем заключението, че
решаваща роля за растежа на туроператорските фирми през анализирания период са имали
не толкова факторите на външната и вътрешната среда, колкото факторите, свързани с
проактивното поведение и решения на самия
собственик/мениджър от гледна точка на предприети и осъществени цели и стратегии.
Склонността на предприемача към поемане на
повече рискове, стремежът към привличане на
нови клиенти, и оттам реализирането на активни цели и стратегии, свързани с разширяването
на дейността и предлагането на нови и разнообразни услуги са били основни движещи фактори за растежа на фирмите през периода.
Същевременно, всички „пасивни” цели и стратегии, които са били ориентирани към запазване, а не разширяване на позициите в бизнеса, в
съчетание с насочването към дейности извън
туризма са оказвали негативно влияние върху
растежа, като така са действали в посока
„стагнация” или свиване на бизнеса.
Като обобщение и основен извод от настоящото изследване се налага фактът, че причина
за тези разнопосочни тенденции е различното
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поведение и реализирани стратегии във фирмите. Определящ фактор за растежа на фирмите
през изследвания период е склонността към
риск като предпоставка за определяне и постигане на проактивни цели чрез стратегии за растеж.
В условията на засилено проявление на
ефектите на световната финансова криза върху
реалната икономика в глобален мащаб през
последната година, по-голямата част от икономиките в света изпаднаха в рецесия или започнаха да изпитват силно забавяне на икономическата си дейност, съпроводено с рязък спад
на потребителското доверие и свиване на потребителското търсене. Макар и в по-малка
степен, българската икономика също се очаква
да забави икономическия си растеж. Оттук се
налага заключението, че за разлика от периода
2004 – 2009 г., в краткосрочен и средносрочен период негативните тенденции в международната среда и националната икономика найвероятно ще задържат развитието на туризма и
особено на малките и средни туроператорски
фирми.
В тази връзка смятаме, че направените изводи за факторите за растеж в изследвания
период ще имат още по-голямо значение през
следващите години за оцеляване на туроператорските фирми. Ето защо, усилията на туроператорите трябва да бъдат насочени към определяне на проактивни цели и стратегии за
растеж, които в контекста на негативната външна среда могат да им позволят да запазят
пазарни позиции или поне бизнеса си.
Като основна препоръка към туроператорските фирми може да се посочи, че основен
акцент би трябвало да се постави върху непрекъснатото развитие на управленските умения
на собствениците/мениджъри, което от своя
страна да им даде възможност за избор на
адекватни цели и на подходящи стратегии, в
условията на динамично променяща се среда.
Възможна стратегия за оцеляване/растеж в
краткосрочен и средносрочен период следва да
бъде търсенето на нови клиенти (нови пазари),
което ще намали зависимостта на малките и
средни туроператорски фирми от една или
малко на брой дестинации и съответно ключови
клиенти. Считаме, че в настоящата среда на
негативно външно търсене, туроператорите
биха могли да се насочат към икономики, които са по-слабо засегнати от икономическата
криза.

ВЛИЯНИЕ НА КРИЗАТА ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ТУРОПЕРАТОРСКИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ

Нови пазарни ниши могат да бъдат търсени и по линия на адаптиране на туристически
продукт към предлагане на по-атрактивни цени
и повече бонуси, излизане на нови сегменти.
Друга възможна стратегия е по линия на продуктово развитие за разнообразяване на дейността, например в посока специализиран туризъм извън масовия морски туризъм – семинарен и конгресен, голф, културен, селски,
ловен, религиозен и др.
Въпреки необходимостта от текущо ограничаване на разходите в периода на икономическата криза, от изключително значение за
туроператорските фирми е да направят всичко
възможно за запазването на натрупания потенциал и мотивация на човешките ресурси.
Именно чрез създаване на отлични професионални и личностни компетенции на персонала и
мениджърите, туроператорските фирми ще
успеят да постигнат балансираност между разнопосочните интереси на местните производители (хотели, ресторанти и др.), чуждестранните партньори (изпращащи туроператори) и собствените си интереси. В този случай, усилията
са насочени към привличане на повече крайни
клиенти, които да останат доволни от дестинацията и да повторят пътуването си. Гъвкавото
поведение на туроператорите би допринесло,
както за оцеляване в настоящата кризисна ситуация, така и за разрастване на дейността в
условията на подходяща икономическа конюнктура и справяне с конкуренцията в дългосрочен
план.

В заключение бихме обобщили, че когато
икономическата среда е благоприятна, темповете за растеж на пазара са сравнително високи и е налице повишено търсене, фирмите с
активно поведение и цели за разширяване на
дейността постигат растеж. При забавяне на
общия ръст на пазара, конкуренцията се изостря и в този случай, оцеляването и растежът на
отделните участници се оказва изключително
трудна задача. Според нас, необходимо условие за оцеляване и за задържане на растежа
при неблагоприятна външна среда трябва да
бъде готовността на собственика/мениджъра за
адаптиране и промяна, успешно комбиниране
на фирмените ресурси и възможностите на
външната среда с акцент на човешкия фактор.
Поради установената ключова роля на туризма
за икономиката на България, която се дължи на
притока на валутни постъпления, създаване на
заетост и развитие на свързани сектори, отправените препоръки към туроператорските фирми и икономическата политика придобиват общо икономическо значение, като по този начин
очакваме да бъдат смекчени ефектите от икономическата криза.
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ECONOMIC CRISIS INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF THE TOUROPERATOR COMPANIES IN BULGARIA
Katia Vladova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
The economic crisis influences the tourism development in Bulgaria as well as the development of the touroperator companies as mediators in the tourism industry. The paper outlines the main factors for the development
of the tour-operator companies in Bulgaria. The paper summarizes briefly the main types of tourism and the
specifics of the tour-operators. The theoretical growth model is constructed and validated by an empirical research
based on a specifically designed survey among owners/ managers of tour-operator companies. Some conclusions
and recommendations about the tour-operator further development have been proposed.
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ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА – ОБРАЗОВАНИЕ, АКРЕДИТАЦИЯ,
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ДЛЪЖНОСТИ
(ПРАКТИКИ В СВЕТА И ЕВРОПА)
Катинка Михова, Елена Драгозова
Лесотехнически университет, София
Резюме
Ландшафтната архитектура като професия има дълбоки корени в много страни по света, както от западния, така и от източния свят. Ландшафтните архитекти могат да бъдат наети в частния, публичния сектор и
академичните среди. Съществуват и доста неправителствени организации – международни и национални –
които представляват бранша и се опитват да подкрепят професията в различни направления. Към настоящия
момент професията ландшафтна архитектура има специфични образователна система, квалификации, лицензиране, заемани длъжности. Според Европейската фондация за ландшафтна архитектура EFLA различията не
са толкова големи и професията ландшафтна архитектура има основание да бъде регулирана професия. Материалът представя някои от практиките в други страни в сравнение с българската ситуация за специалността.
Ключови думи: ландшафтна архитектура, професия, квалификации, длъжности, регулирана професия
Key words: landscape architecture, profession, qualifications, occupations, professional and educational
recognition

Увод
Ландшафтната архитектура притежава
атрактивен аспект, който се дължи на двата
компонента – ландшафт и архитектура, но
това създава и някаква проблематичност в
опита да бъде изяснена същността й. Ландшафтната архитектура е едновременно професионална дейност и образователна специалност (ECLAS, Европейски съвет на висшите
училища по ландшафтна архитектура) [10]. Тя
обхваща областите ландшафтно планиране,
ландшафтен мениджмънт и ландшафтно проектиране в селищни и извънселищни зони на
локално и регионално ниво като всичко това е
насочено към опазването и повишаването
стойността на ландшафта за настоящите и
бъдещите поколения [6].
Специалистите с образование в тази област са ландшафтни архитекти. Възможностите за наемане са частният, публичният сектор,
академичните среди, а също и неправителствени организации – международни и национални – които представляват бранша и се
опитват да подкрепят професията в различни
направления.
Ландшафтната архитектура има специфични образователна система, квалификации,
лицензиране, заемани длъжности в различните
страни. Висшето образование включва образователни степени Бакалавър (Bachelor) и/или
Магистър (Master), в някои страни съществуват и допълнителни изисквания за лицензиране преди упражняване на професията. В съот194

ветните национални класификатори съществуват много и различни длъжности, а професионалните квалификации и длъжностни характеристики имат конкретни изисквания за
знания, умения и компетентност.
1. Възникване на специалността и образованието за ландшафтна архитектура
1.1. Малко история
Терминът Ландшафтна архитектура е въведен за първи път в книгата „Ландшафтната
архитектура при великите художници на Италия”, публикувана от Гилбърт Мийсън през
1828 година на английски език. Включена е
информация за специалния тип архитектура,
която може да се види в представянето на
ландшафта в живописта при великите художници на Италия [9]. Оттам терминът преминава в Gardener's Magazine, а чрез американски
почитател – и в САЩ. Именно американецът
от британски произход Olmsted първи въвежда
ландшафтен архитект като професионално
название. Олмстед през 1863 год. дава и поразлично съдържание на ландшафтната архитектура, а именно специален тип природа
сред сградите, както и създаването на градски
парк. Терминът Ландшафтна архитектура се
институционализира със създаването на Американското дружество на ландшафтните архитекти (American Society of Landscape
Architects) през 1899 г. В Европа специалността и професията се налагат първо във
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Великобритания, откъдето всъщност и произлизат. През 1929 Mawson става първият президент на Института на ландшафтните архитекти Institute of Landscape Architects (сега
Landscape Institute), продължител на създадения в началото на ХХ век British Town
Planning Institute. След Втората световна война – един период на иницииране на международни институции - през 1948 год. в Кембридж, Англия се създава и Международната
федерация на ландшафтните архитекти
International
Federation
of
Landscape
Architects IFLA. На европейско ниво през
1989 год. е създадена Европейска фондация
за
ландшафтна
архитектура
European
Foundation for Landscape Architecture EFLA,
от няколко години вече като European
Federation for Landscape Architecture EFLA, за
да бъде като подразделение на IFLA. И двете
международни организации имат значимо
място в развитието и утвърждаването на професията, образованието, академичните квалификации, както и подпомагат контактите
между специалистите и техните организации.
Образованието по Ландшафтна архитектура, както акредитирането, лицензирането,
изискванията за практикуване, са доста разнообразни по света. Обединяващи са обобщените мнения на международните организации
IFLA, EFLA, както и ECLAS (European Council
of Landscape Architecture Schools), проекта
LeNotre
(Thematic
Network
Project
in
Landscape Architecture) [10]. Освен чисто
професионалните в областта ландшафтна
архитектура международни организации и
проекти, указателни и обединителни са и други институции и стандарти. Сред последните
са световно признатите общи постановки на
Международната
организация
на
труда
International Labour Organization ILO по класифициране на професиите и длъжностите,
обединени в ISCO (International Standard
Classification of Occupations) [11]. В САЩ
съществува по-различна класификация на
професиите и длъжностите, но принципите на
класифициране са сходни.
Посоченото разнообразие не би могло да
бъде обхванато в кратък материал, затова в
този текст се представят някои световни примери на образование, акредитация, професионална квалификация, длъжности в областта
на ландшафтната архитектура.

1.2. Образованието по ландшафтна архитектура (световни примери)
Образованието за професията ландшафтен архитект е висше, а по изисквания на
Международната Федерация на ландшафтните
архитекти, приета 2005 г., може да бъде само редовно (full-time). За ниво Бакалавър се
препоръчва 4 години, а за Master – 2 или 3
години след Бакалавър [4, 5, 6].
Формулира се, че образованието трябва
да осигури на ландшафтния архитект:
− Изострена чувствителност към качеството на ландшафта;
− Разбиране на изкуствата и хуманитарен подход към проектирането;
− Способност да анализира проблемите
от гледна точка на проектирането и
физическите форми;
− Техническа компетентност да транслира проекта в строителна дейност;
− Умения в професионалната дейност
(мениджмънт и икономически аспекти).
Независимо от различията в програмите
от едно висше училище до друго, може да се
обобщи, че 4-годишен курс за получаване на
степен Бакалавър обучава в следното [5]:
− Първа година: Въведение в проектирането, Околна среда и екология,
Социология и човешко поведение;
− Втора година: Дендрология (Дървесни
растения), Ландшафтен анализ, Техническо организиране на терена;
Проектиране на растителността; Селищно планиране, Въведение в строителството;
− Трета година: Ландшафтна екология,
Професионална дейност (изграждане
и икономика), Практика/стаж.
− Четвърта година: Проектиране на
дипломната работа, Участие в семинар Ландшафтна архитектура (вид
дискусия с представяния от студентите), Проучвания на терена.
В много страни в света (с водещите Обединеното кралство (UK), САЩ, Канада, Австралия, Нидерландия, Скандинавските страни,
Германия, Франция и др.) обучението по Ландшафтна архитектура се извършва на професионални нива – Бакалавър (Bachelor) и Магистър (Master) в ОК, САЩ и др. Университетите и институциите, които предоставят обучения и присъждане на квалификациите, е
необходимо да бъдат акредитирани от специ195
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ални национални или регионални Акредитационни съвети.
В англосаксонската система съществуват
две бакалавърски нива:
− Бакалавър по Ландшафтна архитектура (Bachelor of Landscape Architecture
BLA);
− Бакалавър по Ландшафтна архитектура (Bachelor of Science in Landscape
Architecture BSLA).
Следващото ниво на образование съответства на българското Магистър, а именно:
− Тригодишно обучение Master of
Landscape Architecture (MLA), предназначен за студенти с бакалавърска
степен близка, но различна от ЛА, и
които възнамеряват да бъдат практици в областта ЛА;
− Двугодишно обучение Master of
Landscape Architecture (MLA) за лица,
придобили бакалавър по ландшафтна
архитектура (без да се посочва с какви цели е обучението, което означава
всички бъдещи възможности).
− Съществуват и неакредитирани програми за специалисти, които не търсят
бъдеща регистрация.
В България единствената акредитирана
специалност Ландшафтна архитектура е в
Лесотехническия университет в София в образователно-квалификационна степен Магистър с 5-годишно редовно обучение, завършващо със защита на дипломна работа с проект.
1.3. Лицензиране в ландшафтната архитектура
В много страни се изисква допълнително
лицензиране на вече дипломирани ландшафтни архитекти, за да практикуват професията.
В САЩ в 49 от 51 щата се изисква лицензиране на дипломираните ландшафтни
архитекти като 45 от щатите се позовават на
закони за практическо приложение (Practice
acts), а другите 4 – на общи закони за професиите (Title acts). Различията между щатите се
допълват и от собствени изисквания за лицензиране, но общото за цялата страна САЩ е
задължението всеки кандидат за лиценз да
премине Изпит за регистриране като ландшафтен
архитект
(Landscape
Architect
Registration Examination LARE) [3]. Тези общи
изисквания, както и моделът на изпитите, се
оформя,
провежда
и
контролира
от
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Aмериканското дружество на ландшафтните
архитекти ASLA.
В Обединеното кралство обобщаващи
функции по следдипломното регулиране изпълнява Landscape Institute [1]. Задачите,
които си поставя този институт, са да бъде
(нещо като) посредник между дипломираните
ландшафтни архитекти и клиентите, частни и
публични, които ползват техните услуги. Клиентите са свободни и да се договарят директно за ландшафтно-архитектурни услуги. Посредничеството на Института се осъществява
чрез множество писмено разписани и достъпни в печатан и електронен формат ръководства, указания, дори ориентировъчни цени. По
този начин Landscape Institute се счита полезен като търси начин, „открит, честен, ефективен, икономичен при прилагане, с което се
цели достигане на най-добра стойност за Клиента”, това е разписано в целите на Института
[1].
В България следдипломно лицензиране за
ландшафтните архитекти се изисква само за
придобиване на проектантска правоспособност (съгласно Закона за устройство на територията и Закона за камарите на архитектите
и инженерите в инвестиционното проектиране). До неотдавна, в продължение на повече
от десетилетие, съществуваше изискване за
лицензирани експерти за извършване на
Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Екологична оценка на планове и
програми (ЕО), вкл. за област („елемент на
оценката”) ландшафт. Към настоящия момент
се осъществява промяна в Директивата на
Европейския съюз за екологични оценки и
това изискване не се осъществява.
2. Акредитации на специалността Ландшафтна архитектура
Международната федерация на ландшафтните архитекти IFLA обобщава и приема през
2008 г. Ръководен документ за признаване
и/или акредитация: Програми за професионално образование по ландшафтна архитектура [2]. Чрез него IFLA разпространява основни
изисквания относно образованието по ландшафтна архитектура като препоръчва създаването на национални институции за акредитация на специалностите във висшето образование.
IFLA приема, че процесът на формалното
акредитиране на специалността ландшафтна
архитектура изисква рамка от принципи за
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признаване на образователните програми,
както и установяване на минимални стандарти. Принципите са:
− Ландшафтната архитектура е професия, различна от други и изисква университетско образование;
− Стимулиране на разнообразие в
учебните планове и програми;
− Самооценката и самоанализът на
програмите и плановете са необходимост;
− Отчитане на местните нужди и институционалните образователни цели;
− Необходимост от регионална и национална акредитационна система;
− Независимост на акредитационните
системи от акредитираните институции.
Като основни стандарти се посочват:
− Включване на термина „ландшафтна
архитектура”;
− Институцията, предлагаща програмата ЛА, да бъде акредитирана за съответното ниво образование;
− Първото ниво на обучение в ЛА трябва да бъде университетско и поне 4
академични години редовно обучение;
− Първата професионална степен трябва да е еквивалентна на Master с минимум 2-години редовно обучение;
− Назначеният ръководител на програмата трябва да притежава квалификация по ландшафтна архитектура;
− Преподавателският щат би трябвало
да включва поне 3-ма със степен по
ландшафтна архитектура. Ако институцията провежда обучение на Бакалавър и Магистър, то се препоръчва
поне 6 преподаватели със степен ЛА
като поне 4 от тях имат и степен в
изследвания и преподаване;
− Образователните програми трябва да
покриват областите на знание, формулирани в Хартата на IFLA относно
образованието по ландшафтна архитектура.
Както се вижда, Международната федерация на ландшафтните архитекти IFLA се
ангажира доста подробно, обмислено и с
виждания относно обучението по ландшафтна
архитектура по света.
1

В България акредитацията на специалностите се извършва от Националната агенция
по оценяване и акредитация към Министерски
съвет, чрез която и специалността Ландшафтна архитектура е акредитирана.
3. Кариерно развитие в ландшафтната архитектура – професия и длъжности
Ландшафтен архитект е професионална
квалификация. В Обединеното кралство тя е
защитена с Кралска Харта и е призната от
Международната организация на труда. Притежавайки ценз, ландшафтният архитект би
могъл да заема различни длъжности.
Професията е записана в Международната класификация на длъжностите ISCO 88 под
код 2141, а във въвеждащия се от 2011год.
за всички страни-членки на Европейския съюз
ISCO 08 с код 2162 [11]. В САЩ действаща е
друга класификация на професиите и ландшафтен архитект е записан с код O'Net code
17-1012.00 [7]. В България в действащата
Национална класификация на професиите и
длъжностите НКПД от 2005 год. ландшафтен
архитект е с код 2141-7007 [12].
Една информация относно възможностите за работа в Обединеното кралство посочва
12 алтернативни длъжности за лица с професионална квалификация ландшафтен архитект, а именно1 [13]:
1. Ландшафтен
предприемач
(Landscape
Developer) – За един предприемач е важно
да знае „потенциалните възможности” на
земята, кои части от eдно място биха
могли да се използват за сгради и кои части да се оставят за опазване на природата.
Големите застроявания изискват визията
за ландшафтния дизайн да се комбинира с
финансовото въобръжение на предприемача.
2. Длъжност в Ландшафтно планиране
(Landscape Planner) – Зле планираното
място би могло да бъде добре застроено
без да оформи „хубав ландшафт” – подобна е съдбата на много нови градски
скверове. При по-мащабни решения сградите са проектирани в ексцентрични стилове без въобще да се вписват в пространството. И много други примери доказват необходимостта от съчетаване на
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3.

4.

5.

6.

7.
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умения в ландшафтния дизайн с умения в
ландшафтното планиране.
Инициатор на зелени коридори (Greenway
Initiator) – Възникнала за частните градини, професията на ландшафтния архитект
се реализира и в общински паркове. Това,
от което има нужда по-късно, е професионалната активност да се насочи към позадълбочени въпроси, напр. зелените коридори. Отделни професионалисти ландшафтни архитекти биха могли да инициират изграждането на зелени коридори като
започнат от идентифициране на проекта,
осигурявайки обществени обсъждания, да
подготвят план и кандидатстват за финансиране.
Ландшафтна
оценка
Длъжност
по
(Landscape Assessor) – Оценка на въздействието е широко застъпен подход и е
свързан с въздействието на проекти върху
ландшафта, което в най-голяма степен засяга обществеността. Много често ландшафтните архитекти са най-подготвените
специалисти да координират екип от експерти по оценка на въздействието. Необходимо е някой да осъществи взаимовръзките - визуална, екологична, вода, въздух,
трафик и други - като е и най-добре подготвен да даде т.нар. „смекчаващи мерки”
– и това е ландшафтният архитект.
архитект
(LandscapeЛандшафтен
Architect) – Дизайнът и детайлите около
сградите изискват квалификации в архитектурата и ландшафта, за да се осъществи необходимата интеграция. От друга
страна, сградите с озеленени покриви биха станали необходимо изискване. Възможно е парковете на бъдещето да бъдат
върху покривите на сградите, за проектирането на които се изисква многостранни
компетентности.
Дизайнер-градини (Garden Designer) –
Градините се радват на голяма популярност и любов в UK. За да бъде експерт в
дизайна на градини, едно лице е необходимо да има завършено образование на
ниво Бакалавър и Магистър. Това може да
му осигури работа като проектант или
мениджър на известни и прочути градини.
.Ландшафтен архитект, сключващ договори (Landscape Contractor) – традиционно
от ландшафтните архитекти се очаква да
работят с вкус, маниери, изящество, без
да „наблюдават” работата на подчинени,
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работници, без да да договарят отношения. Високите комисиони, които изискват
професионални мениджъри, принуждават
ландшафтни архитекти да се заемат и с
мениджърските въпроси, което би било и
привлекателна и печеливша кариера.
8. .Проектант-изпълнител (Designer-Builder) –
Изпълнението (изграждането на обекта) не
е много популярно сред проектантите. Но
доброто изпълнение от други лица, на които липсват технически умения и естетически виждания, може да доведе до проблеми. Общо казано, по-лесно е проектантът да се обучи за изпълнение, отколкото
предприемачът – като проектант и дизайнер. Т.е. изпълнението да се води от проектанти, които имат допълнителни знания
за ценообразуване и строителни техники.
9. .Дизайнер на продукт /производител
(Product Design/Manufacture) – Производството на „ландшафтни” продукти е интересна и важна дейност. Съществуват примери на паркови елементи с крещящи
цветове и неподходящ дизайн. Те трябва
да бъдат проектирани и произведени от
лица с разбиране и компетентност какво е
красивият ландшафт. Това се отнася за
места за сядане на открито, осветителни
тела и други продукти, които не трябва да
бъдат проектирани и произведени като
сами за себе си, а като част от поширокия ландшафт. Производителят би
могъл да организира и продажби посредством градински центрове.
10. Търговско лице (Salesperson) – Сред толкова много долнокачествени стоки, необходимо е проектанти и дизайнери да бъдат
въвлечени в маркетинг и търговия на едро
или на граждани. Нужни са хора с усещане за качество, материали, дизайн и, разбира се, цени. Подобна кариера може да
започне със закупуване на някои продукти
и продажбата им на местни градински и
селскостопански изложения и пазари.
11. Ландшафтен художник (Landscape Artist)
– Много от записалите да учат ландшафтна архитектура са направили своя избор
поради интерес към изкуствата. Висшето
образование им е полезно, но биха могли
да продължат като художници, включително и с нестандартни средства, близки до
ландшафта. По-нататъшни стъпки са излагане в галерии и продажби на произведенията им.
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12. Длъжност планиране в туризма (Tourism
Planner) – Счита се, че туризмът е найголямата индустрия и посещаване на красиви ландшафти е една от значителните
ваканционни атракции. Какво е красив
ландшафт? Как би могло занемарени ландшафти да бъдат направени интересни?
Как би могло хората, локализирани на определени места, да бъдат разпределени по
територията? Къде да се разположи нов
ваканционен комплекс? На тези въпроси
отговаря ландшафтен архитект на длъжност планиране в туризма.
В САЩ около 21% от ландшафтните архитекти се самонаемат, което е около 3 пъти
повече в сравнение с други професии [7].
Съществуват възможности за добра работа,
но за по-престижни работни места има конкуренция.
Професионалното название (professional
title) в САЩ е ландшафтен архитект
(Landscape architect) и съгласно класификацията на страната под код O'Net code 171012.00. Възможни длъжности (jobs) са2
[3,7]:
− Проектант (Designer);
− Екологично ориентиран ландшафтен
проектант
(Environment
Friendly
Landscape Designer);
− Проектиране в околната реда и ландшафта (Environmental Designer);
− Планиране в околната среда и ландшафта (Environmental Planner);
− Външно
проектиране
дизайнер
(Exterior Designer);
− Голф
архитект
(Golf
Course
Architect);
− Голф
проектант
(Golf
Course
Designer);
архитект
интериор
− Ландшафтен
(Indoor Landscape Architect);
− Планиране земи (Land Planner);
− Ландшафтен архитект (Landscape
Architect);
− Ландшафтен проектант (Landscape
Designer);
− Ландшафтен инженер (Landscape
Engineer);
− Ландшафтен архитект екстериор
(Outdoor Landscape Architect);
− (Ландшафтно) планиране (Planner);

2

−

Мениджър
проекти
(Project
Manager);
− Планиране/проектиране на обекти
(Site Planner);
− ЛА
устойчивост
(Sustainable
Landscape Architect);
− Урбанист (Urban Design Planner).
Друг източник посочва следните възможни длъжности за ландшафтен архитект в САЩ
[8]:
− Ландшафтен служител за местни власти
(Landscape
officer
for
local
authorities);
договори
(Contract
− Мениджър
manager);
− Служител поддържане (Maintenance
officer);
− Мениджър
ландшафтна
фирма
(Manager of landscape firm);
− Организиране
ландшафтен
бизнес
(Setting up a landscape business);
− Работа при планиране или администрации на паркове (Working within the
planning or parks departments).
Заключение
Професията ландшафтен архитект се
придобива след висше образование (Бакалавър, Магистър) в страните по целия свят.
Международни институции като IFLA, както и
обменът на информация между университети
и специалисти, формулират сходни изисквания относно областите на обучение. Особено
се държи на акредитацията, съдържанието,
преподавателския състав. Формулираните от
IFLA принципи, стандарти, оценка, процедури,
акредитационен статус са направени с цел да
се гарантира едно високо ниво на образованието и професията ландшафтна архитектура.
В някои страни като САЩ се изисква допълнително лицензиране след получаване на образователния ценз.
Професията е записана в Международната класификация на длъжностите ISCO 88 под
код 2141, а във въвеждащия се от 2011год.
за всички страни-членки на Европейския съюз
ISCO 08 с код 2162. В САЩ действаща е
друга класификация на професиите и ландшафтен архитект е записан с код O'Net code
17-1012.00. В България в действащата Национална класификация на професиите и

ориентировъчен превод на български език, бел. авт.
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длъжностите НКПД от 2005 год. ландшафтен
архитект е с код 2141-7007.
Възможните длъжности за работа на ландшафтни архитекти е много разнообразна.
Информацията относно развитието на
професията ландшафтен архитект с образованието, допълнителното лицензиране, акредитацията на институциите, възможните длъжности за работа са важни за специалността,
своеобразно ориентиране в световните достижения и практики. Всичко това би допринесло
за подобряване на обучението, към което се
стреми висшето образование и заетите в него.
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LANDSCAPE ARCHITECTURE – EDUCATION, ACCREDITATION, PROFESSIONAL
QUALIFICATIONS, POSITIONS (WORLD AND EUROPEAN PRACTICIES)
Katinka Mihova, Elena Dragozova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Landscape architecture as a profession has strong roots in many western countries as well eastern and far
eastern. Landscape architects are employed in private, public and academic organizations. Some non-governmental
organizations – international and national - present the branch and try to support the profession in different
directions. At present, the profession landscape architecture is described with specific educational systems,
qualifications, licensee, occupations, and jobs. Differences are not so big and EFLA, European Foundation for
Landscape architecture support professional and educational recognition between European countries. The material
presents some of the practices in other countries compared with Bulgarian situation in the field.
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ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СТРУКТУРИ И МЯСТОТО НА ЛАНДШАФТНО
АРХИТЕКТУРНАТА ДЕЙНОСТ
Елена Драгозова-Иванова
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Резюме
Обобщени са изискванията на нормативната уредба за осъществяване на ландшафтно архитектурната
дейност. Представени са резултати от проучвания на подходи за осъществяване на дейността по озеленяване в
някой общини на България
Ключови думи: управление, ландшафтно архитектурната дейност, озеленяване, зелените системи на селищата, общинските структури
Key words: governance, landscape architectural activity, horticulture, city’s green system, municipal structures

Увод
Регламентирането на ландшафтно архитектурната дейност е дефинирано от нормативната уредба на България на национално и регионално ниво, чрез различни нормативни документи и стратегии за развитие. След направено
проучване на 15 общински града в Р България
и основно на общинските организационни
структури, както и на мястото на ландшафтно
архитектурната дейност в тях, се установиха
известни различия в управлението на дейността. От една страна тези различия се наблюдават
по отношение на мястото в организационната
структура и различните функционалните звена,
в които се намират общинските служби и органи или специалисти заети с озеленяване, а от
друга страна разлика се наблюдава и по отношение на начините на стопанисване на зелените системи на различните населени места според тяхната големина.
Целта на изследването е да се проучи опита
за
осъществяване
на
ландшафтноархитектурната дейност в общините на България.
Задачите, които си поставихме са да бъдат
представени изискванията на нормативната
уредба и да се обобщят формите за осъществяване на ландшафтно архитектурната дейност.
Методи за провеждане на проучването –
анкета проведена с представители на общинските структури в 15 общински града и обработка на получените резултати.
Резултати и коментари
Предмет на ландшафтно-архитектурната
дейност са зелените територии в и извън населените места, които имат различен статут, раз-

лично предназначение за ползване и различно
управление. Най-голям дял в организацията и
управлението на зелената система имат специалистите ландшафтни архитекти именно в урбанизираните територии, в който строго са
регламентирани правилата за устройство на
територията и в частност зелените системи на
селищата. Основните нормативни документи
регламентиращи дейността по озеленяване са
Закона за устройство на територията и Наредба
№7 за правила и нормативи за устройство на
територията. Основният норматив залегнал в
Наредба №7 в глава девета –устройство на
озеленени територии, се базира на големината
на селището според броя жители и вида на
озеленените площи в зелената система на населеното място.
Основните видове зелени площи изграждащи зелената система се делят в две големи
групи със своите специфични особености:
− озеленени площи за широко обществено ползване /паркове, градини, улично
озеленяване, извънселищни и горски
паркове/, които изграждат основата но
зелената система и
− допълващи озеленени площи, включващи в себе си озеленените площи за
специфично ползване /гробищни паркове, ботанически градини, дендрариуми, защитни насаждения и разсадници/ и обслужващите зелени площи
/озеленените площи в имотите за жилищни, вилни, курортни, спортни, обществени,производствени
и
други
сгради и комплекси/.
Зададените нормативи за площта на обществените озеленени площи включват, както
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площта на озеленените територии за широко,
така и за специфично ползване.
Нормативна уредба и отговорни институции за
управлението на зелената система на градовете
Общинските структури са тези институции,
които са отговорни за организацията, управлението и стопанисването на зелената система,
представляваща публична, общинска собственост в границите на населеното място.
Основният показател използван за определянето на големината на зелените площи в населените места е броя население на селището
и имено по тази причина се използва разграничението по големина на населените места,
според брой население в съответната територия. В чл.15 /1/ НАРЕДБА №7 за правила и
нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони е залегнало
разграничението на различните по големина
населени места според броя жители, както
следва:
− големи градове – от 100 до 400 хил.
жители;
− средни градове – от 30 до 100 хил.
жители;
− малки градове – от 10 до 30 хил. жители;
− много малки градове – до 10 хил. жители;
− много големи села – над 5 хил. жители;
− големи села – от 2 до 5 хил. жители;
− средни села - от 1000 до 2000 жители;
− малки села – от 200 до 1000 жители.
В същата наредба се определят нормативите за необходимите обществени озеленени
площи.
„Чл. 31. (1) Нормативите за площта на
обществените озеленени площи за широко и
специфично ползване в градовете в зависимост
от тяхната големина са, както следва:
1. за големи градове - 20 кв. м/жител;
2. за средни градове - 18 кв. м/жител;
3. за малки градове - 12 кв. м/жител;
4. за много малки градове - 8 кв.
м/жител;
5. за всички села - 4 кв. м/жител.
За много големи градове с над 200 хил.
жители необходимата площ се определя с общия устройствен план.”
При проучване на основни нормативни до202

кументи се открива разлика в прилаганите методики за категоризиране на населените места,
например в Заповед №РД-02-14-256 от 31 май
2004 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство, отнасяща се за определяне на критерии и показатели за категоризиране на общините, кметствата, районите и населените места в Р България е използвана методика за категоризацията, включваща различни
показатели, един от които е броя население.
По тази методика публикуваната категоризация
на населените места от МРРБ не може да бъде
синхронизирана с нормативите от Наредба №7.
От друга страна йерархичната система на градовете в Р България залегнала в Националната
стратегия за регионално развитие за периода
2005-2015 г. е :
− столицата – център с европейско значение – за националната територия;
− големи градове – центрове с национално значение – за територията на
районите;
− средни градове – центрове с регионално значение – за територията на областите;
− малки градове с микрорегионално значение – за територията на групи общини;
− много малки градове центрове с общинско значение – за територията на
съответните общини, където се вижда
в голяма степен съответствие с изключение на отделянето на столицата, като отделен вид населено място в териториалното деление на страната.
В преходните и заключителни разпоредби
на Закона за устройство на територията се открива понятието „Малки населени места” по
чл. 58, които включват селата и градовете с
население до 30 000 жители, което показва
обобщаване на няколко вида населени места
/малки градове – от 10 до 30 хил. жители,
много малки градове – до 10 хил. жители,
много големи села – над 5 хил. жители, големи
села – от 2 до 5 хил. жители, средни села - от
1000 до 2000 жители и малки села – от 200
до 1000 жители/.
Организацията и управлението на дейността по озеленяване е поверена на общините и
кметствата в населените места в Р България.
Като в нормативни документи свързани с регламентиране на показателите за зелената система на селищата, се забелязват известни несъответствия относно прилаганите методики за
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нормирането им. В градовете с големина 100 400 хил. жители и над 400 хил. жители, са
приети местни наредби за опазвани и съхранение на зелените системи, а освен тях в тези
градове са изготвени и се обновяват общи устройствени планове /ОУП/ и подробни устройствени планове /ПУП/, които дават показателите
на зелената инфраструктура, както цялостно в
града, така и подробно по райони.
В ЗУТ в чл. 62 и чл. 63 се регламентират,
както начините за устройване на зелените системи на селищата, така и отговорните институции за тяхното управление, организиране и
стопанисване.
„Чл. 62. (1) (доп. ДВ, бр. 65 от 2003 г.,
изм. ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от
27.07.2007 г.) Зелените системи и озеленените площи се устройват в съответствие с одобрените общи и подробни устройствени планове
на урбанизираните територии и подробни устройствени планове за парковете и градините,
като се спазват правилата и нормативите в наредбата по чл. 13, ал. 1.
………………
(9) (Нова ДВ, бр. 65 от 2004 г.) Подробните устройствени планове за паркове и градини
се приемат с решение на общинския съвет, независимо от техния териториален обхват. Задължителен елемент на тези планове представлява план-схема за разполагане на преместваеми обекти и рекламни съоръжения, която се
одобрява по реда, предвиден за одобряване на
подробния устройствен план за парка или градината.
(10) (Нова ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от
27.07.2007 г.) Общинският съвет приема наредба за изграждане и опазване на зелената
система на територията на общината.”
Територията на Р България е разделена на
28 области и 264 общини. Общината се състои
от едно или повече населени места – КМЕТСТВА или РАЙОНИ (в градовете с население над
100 000 души – София, Пловдив и Варна).
Кметствата обхващат едно или повече населени места с население над 250 души.
Част от правомощията на Общинския съвет са да:
− Определя цялостната политика за изграждане и развитие на общината;
− Приема и контролира изпълнението на
бюджета;
− Приема решения за придобиване, стопанисване и разпореждане с общинското имущество;

−

Приема решения за създаване и одобряване на устройствените планове за
територията на общината и техните
изменения;
В раздел Устройство на озеленените територии чл. 61/1/ от Закона за устройство на територията е дефинирано условието „В териториите на общините се устройват озеленени
площи, обединени в зелена система, като средство за подобряване на микроклимата и хигиенните условия и за организиране на отдиха на
населението” и са посочени задълженията на
кмета в чл. 63/1/ „Кметът на общината организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с
историческо значение в общината. Достъпът до
информацията, вписана в регистъра, се осъществява при условията и по реда на Закона за
достъп до обществена информация.”.
КМЕТЪТ е орган на изпълнителната власт
в общината. Той има правомощията да:
− Ръководи цялата изпълнителна дейност
на общината, като координира и контролира дейността на отделните звена;
− Организира изпълнението на решенията на общинския съвет;
− Изпълнява бюджета, като за дейността
си се отчита пред общинския съвет и
пред населението;
− Представлява общината пред физически и юридически лица, обществени организации, политически партии и пред
съда.
Едни от основните дейности, за които отговаря общината, респективно Общинския съвет и Кмета са:
− Изграждане и поддръжка на улиците,
площадите,
парковете,
градините,
уличното осветление;
− Общите и подробни градоустройствени
планове. Общината приема конкретни
стратегии и планове за развитие на територията й, които са съобразени с
нейните екологични, исторически, социални и други особености.
− Поддържането и развитието на местни
спортни, туристически и други обекти
за отдих;
− Управлението в полза на гражданите
на общинската собственост;
− Управлението на общинските фирми и
предприятия.
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Място на ландшафтно-архитектурната дейност
в общинските структури на големи и средни
градове в България
За целите на проучването изследваните
градове са групирани според тяхната големина,
като ползваме категориите градове според Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на територията. Една от целите на проучването е да бъдат обхванати градове от различни
райони в страната, за да бъде представена попълна информация за дейността по озеленяване, организирана от различни по големина общински структури, разполагащи с различни
обеми на публични средства, който да бъдат
инвестирани в зелената инфраструктура на съответното населено място. В по-голяма част от
изследваните населени места залегналите нормативи като кв.м на жител за съответната големина на населеното място са спазени, но е
притеснителен факта, че тези изградени зелени
площи са в не толкова добро състояние и не се
отделя необходимото внимание и средства за
тяхното поддържане и реконструкция. Което
означава, че основния екологичен конфликт от
благоустройствена гледна точка предстои да
настъпи в близките години. В този смисъл общинските структури отговорни за управлението
на зелените системи на селищата следва да
помислят върху непрестанния мониторинг на
отделните видове зелени площи и последователност при поддържането им. Епизодичността
на инвестиране на средства в зелените територии ще доведе в определен момент до влагане
на големи по обем инвестиции за цялостна реконструкция на парковите територии за широко
обществено ползване и до множество проблеми
свързани с осигуряване на тези инвестиции.
Първата група градове, които бяха изследвани са градовете с население от 100 до 400
хил. жители, където норматива за зелени площи за широко и специфично обществено ползване е 20 кв.м/жител или се определя от общите устройствени планове за всяко от населените места. В изследването бяха включени градовете Варна, Пловдив, Бургас и Русе. Мястото
на дейността по озеленяване в общинските
структури на тези градове в общи линии е
сходна.
Управлението
на
ландшафтноархитектурната дейност е поверено на Дирекции към общинските структури, които са заети
с благоустрояването и устройственото планиране.
В община Варна например към Специализираната администрация има Дирекция „Инже204

нерна инфраструктура и благоустрояване” в
рамките, на която е обособен отдел „Паркоустройство и благоустройство”. Всеки един от
районите осъществява връзки с тази дирекция
посредством районна дирекция „Устройство на
територията” и съответния специалист „Озеленяване”, като по този начин се постига подчиненост на районните зелени площи в организацията на зелената система на града. Видимо
дори за обикновения посетител на града е доста доброто състояние на зелената система и
определената последователност в дейностите
по опазване и поддържане на парковите територии. Това разбира се дължи на факта, че
Варна е един голям туристически град с дългогодишни традиции в парковото изкуство и поголемия обем на инвестиции вложени в зелената инфраструктура са благодарение на доброто
общинско управление и привлечените инвестиции за създаване на благоприятна среда за живеене, бизнес и туризъм. На територията на
общината в изграждането и поддържането на
зелената система участват множество частни
дружества, с основна дейност озеленяване, които посредством участие в тръжни процедури
организирани от общината, след спечелване на
конкурс, работят в различни райони или в различни паркови обекти.
Организацията
на
ландшафтноархитектурната дейност на град Пловдив е съсредоточена в Дирекция „Устройствено планиране, ОУП, архитектура и благоустройство и
инвестиционни проекти” и се оглавява специалист ландшафтен архитект . Създадено е общинско предприятие „Градини и паркове”, което участва в обявените от общината конкурси
за реконструкция и поддържане на съществуващите в зелената система на града, паркове и
градини. Наред с общинското предприятие,
пререгистрерано като търговско дружество,
участие в тези конкурси осъществяват и други
дружества, които макар и в по-малък мащаб
работят в различни дейности по поддържане и
реконструкция на зелената инфраструктура на
града.
В общинската структура на град Бургас е
обособена Дирекция „Устройство на територията” и към нея Отдел „Озеленяване”. Поддържането на зелената система става от Териториалните дирекции по райони, които са в непосредствен контакт с общинската дирекция и
отдел „Озеленяване”. Има създадено общинско
предприятие
„Благоустройствени
строежи”
ЕООД, което наред с различни дружества,

ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СТРУКТУРИ И МЯСТОТО НА ЛАНДШАФТНО АРХИТЕКТУРНАТА ДЕЙНОСТ

участва в конкурси за осъществяване на мероприятия и в сферата на озеленяването за територията на общината.
В Русе - Дирекция „Благоустрояване и инфраструктура”, Отдел „Техническа инфраструктура” и Дирекция „Устройство на територията”, Отдел ”Инвестиционно проектиране и
контрол” Дейност „БКС и жилищно строителство”. Пререгистрираното общинско предприятие
„Паркстрой” ЕООД е спечелило конкурси за
поддържане и реконструкция на 2/3 от обектите на зелената система на града.
Следващата голяма група от градове, върху които беше направено проучване са средните градове с население от 30 хил. до 100 хил.
жители. Бяха проучени градовете Хасково,
Смолян, Карлово, Шумен, Димитровград, Ямбол, Монтана, Видин, Казанлък, Благоевград,
Кюстендил. Както е видно градове са, както от
различни икономически региони, така и от различни фито-географски региони на страната,
което в по-малка или по-голяма степен влияе и
върху мощността на зелените системи, управлението им и установените нормативи на всеки
от градовете. В няколко от посочените градове
бяха проведени лични срещи с кметове и представители на общински звена натоварени с отговорности по отношение на контрола върху
обектите на зелената система, както и с управленските органи на обособени общински предприятия, като основен изпълнител на мероприятията по озеленяване.
Заключение
След направеното проучване на първата
група, включваща големите градове, можем да
обобщим, че общинските структури разчитат на
така наречения аутсорсинг на дейностите по
озеленяване, като по-ефективен метод за влагане на публични инвестиции в благоустрояването на селищата. Създаването на общински
предприятия, извършващи и дейностите свързани с ландшафтната архитектура и поддържане
на зелените системи на градовете е било направено с цел да се запазят дълготрайните активи на тези предприятия от периода на плановата икономика, но да се преструктурират като
търговски дружества, които да могат да се издържат и печелят в новата пазарна обстановка,
освобождавайки общините от обема на разходите по поддържане на подобни структури.
Предвид големината на тези градове подобни
предприятия нямат капацитета да извършват
целия набор от дейности в озеленяването за

всички обекти на зелената система на града. В
отговор на това редица частни дружества с
дейност
в
сферата
на
ландшафтнатаархитектура намират пазарната ниша, за да
участват в поддържането на някой от парковите
обекти или в осъществяването на дейности
свързани с озеленяване.
По време на проучването на втората група
на средно големите градове беше установено,
че във всички от споменатите градове има
предприятия, обособени като търговски дружества с общинско участие, занимаващи се
самостоятелно с целия комплекс от дейности
свързани с благоустройството на градската
среда, една от които дейности - озеленяване.
Малкият обем от публични инвестиции съсредоточен в тези по-малки населени места създава проблеми на кметските екипи по осигуряване на допълнителни инвестиции за покриване
на целия пакет от услуги в полза на благоустрояването на селищата и устойчивото им управление. Все по-често тези екипи се ориентират към възможностите за финансиране, които
предоставят оперативните програми по Регионално развитие и развитие на селските райони,
както и проект Красива България в мярката
Подобряване на градската среда. Много от градовете се намират във географски области характерни с разнообразни и съхранени ландшафти, които компенсират или предполагат помалко усилия в достигане на залегналите нормативи за зелени площи на жител. Добре проектираните и изградени преди години централни
градски части със своите паркови територии,
както и малката отдалеченост на кварталите до
тези централни части дават добри условия за
организация на зелените системи на тези селища и добри показатели за осигуряване на достъп на всеки от жителите. Мероприятията по
поддържане и частичните реконструкции на зелените обекти не са добре балансирани във
времето, което води до физическото износване
на тези обекти и не особено доброто им състояние в момента. Новопостроените квартали
към тези градове определено страдат от недобро планиране и баланс на жилищните и зелени
междуквартални пространства. Макар и създадени и нормативно признати коефициенти за
частите по паркоустрояване и благоустрояване
на всеки ново изграден обект,на практика не се
реализират по време на строителството, т.е.
контрола все още се оказва неефективен и се
дава разрешение за ползване на тези обекти без
изградени озеленени части. Сред тези градове
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отделни кметски екипи са поставили приоритетно благоустрояването от гледна точка на
подобряване на зелената система на града и
намират най-ефективните начини за осигуряване на инвестиции и управление на ландшафтноархитектурните дейности. Ежегодното повишаване на обема на инвестиции в зелената инфраструктура на Хасково и Благоевград дава
своите видими резултати и могат да бъдат пример за доброто управление на ограничените
публични средства и ползването на допълнителни структурни фондове за създаване на устойчиви селища с по-добър стандарт на живот.
Факт е, че компетентната намеса на специалистите ландшафтни архитекти в екип от урбанисти, архитекти, еколози винаги е давала на
практиката рационални решения по устройване,
управление и опазване на зелените системи на
градовете.
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INQUIRING OF MUNICIPALITIES’ STRUCTURES AND THE PLACE OF LANDSCAPE
ARHITECTURE’S ACTIVITIES
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Abstract
The main low requirements for landscape architecture as an activity at national end regional level in Bulgaria
are summarized. The main results for approach implementation for landscape architecture activities in some municipalities in Bulgaria are presented.
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Резюме
Представени са възможностите за развитие на регионите в България. Представени са възможностите за
подпомагане на горското стопанство по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
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Увод
Предпоставките за регионалната политика
са общите изходни ограничения на всяка стопанска политика на България, произтичащи от
външните задължения и вътрешните нерешени
проблеми на българското стопанство. България
се намира в етап, в който формирането на
вярната за страната ни политика за регионално
развитие е от особена важност. Главното предизвикателство сега е да бъде намерен баланс
между приоритетите на общини, области и планови региони и най-важните за тях проблеми за
решаване; националните приоритети и разбирания за развитието на регионите и политиката
на Европейската комисия (ЕК) по отношение
развитието на Европейския съюз (ЕС) като цяло. В същото време при формирането й е необходимо да се съблюдават основните принципи на Европейската регионална политика и
препоръките, отправени към България в докладите за напредъка и другите документи в периода на подготовка за присъединяването й към
ЕС.
Ето защо в рамките на процеса на формиране на политиката на регионално развитие и в
последствие при осъществяването й е от особено значение изграждането и институционалното укрепване на структурите на всички нива,
работещи в тази сфера. Техният капацитет и
изградената система на хоризонтална и вертикална координация, приемането на добра законова рамка и създаването на работещи планови
документи със здрава взаимна обвързаност,
както и реално действащ принцип на партньорство на всички нива, ще даде възможност за
правилното и успешно усвояване на Структурните и Кохезионния фонд, предоставяни от ЕС
на България като негова страна – членка.

Представяне на възможностите на горското стопанство за развитието на регионите в
България е основната цел на това изследване.
За постигането на тази цел са изпълнени
следните задачи:
1. Дефинирани са основните понятия,
свързани с развитието на регионите.
2. Представени са приоритетите на Националната стратегическа референтна
рамка и оперативните програми за
подпомагане.
3. Представени са приоритетите и принципите на мерките за подпомагане по
Програмата за развитие на селските
райони 2007-2013 г.
Резулати и коментари
България определя стратегията си за постигане на основните цели и приоритети за развитие за периода 2007-2013 г. чрез НАЦИОНАЛНАТА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА
РАМКА (НСРР). Тя определя две основни средносрочни цели:
− Засилване на конкурентоспособността
на икономиката с оглед постигането на
висок устойчив растеж, и
− Развитие на човешкия капитал с цел
осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция.
За постигането на тези цели, България
фокусира вниманието си върху четири стратегически приоритета – три тематични и един
териториален:
− Подобряване на физическата инфраструктура;
− Повишаване качеството на човешкия
капитал;
− Насърчаване на предприемачеството
и благоприятната бизнес среда;
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−

Поддържане на балансирано териториално развитие, включително и на
околната среда.
Действията, планирани в НСРР се осъществяват чрез седем Оперативни програми: Конкурентоспособност на българската икономика;
Околна среда; Регионално развитие; Транспорт; Развитие на човешките ресурси; Административен капацитет и Техническа помощ.
Тези програми се финансират от Структурните
и Кохезионния фонд.
Освен тях, България ще прилага и: Национален стратегически план и Програма за развитие на селските райони 2007-2013 (ПРСР),
финансирана от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и
Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство”, финансиран от Европейския фонд
за рибарството.
Закъсняващата децентрализация поставя
общините (особено малките) в много неизгодно
положение. В по-големият процент от случаите
те нямат икономически, а и човешки потенциал
за запознаване и участие като ползватели на
Програмите от Националната стратегическа
референтна рамка. Обикновено в такива случаи, като междинни звена се явяват някои от
многобройните неправителствени организации,
които в повечето случаи изиграват ролята на
консултантска фирма и не се интересуват от
крайния резултат.
Ето някои основни понятия (термини)
свързани с Регионалната политика (РП) на ЕС.
Регион
Концепцията за регион е от изключително
значение за РП на ЕС, защото това е един от
нейните най-важни белези. РП на ЕС е винаги
ограничена в рамките на определена териториална единица наречена регион. За съжаление
няма общоприета дефиниция на понятието регион в общоевропейски контекст. Ето защо то
се употребява най-малкото на три нива (или
има поне 3 различни значения):
− Административно-териториална единица в рамките на една държава;
− „Еврорегиони” – райони на Трансгранично сътрудничество;
− Регионът – част от Европа (Прибалтийският регион, Балкански регион,
Северозападни Балкани, Северозападна Европа (Nordic countries) и
т.н.).
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Ако към това добавим, различните традиции и пъстрото административно-териториално
деление и традиции на Европа то задачата изглежда почти нерешима. За щастие това не е
така. Проблемът се решава с така наречените
NUTS.
NUTS и Евростат
Nomenclature of Statistical Territorial Units
(NUTS) в превод означава „Номенклатура на
статистическите териториални единици”. Това
са изкуствени Унифицирани териториални единици, които само частично се припокриват с
административно-териториално
деление
на
отделните страни членки. Те са създадени от
ЕВРОСТАТ. Евростат е статистическия офис на
ЕК. Евростат поддържа връзки със всички статистически организации на Страните-членки
(като НСИ в България например) и обменя с
тях информация.
Самите NUTS могат да бъдат на различни
нива и затова имаме NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3
и т.н. В България например:
− NUTS 3 – на административната единица област;
− NUTS 2 – отговаря на регион на планиране;
− NUTS 1 – макрорайони (Северна и
Югоизточна България; Южна и Югозападна България)
− NUTS 0 – цялата територия на страната.
Определение за селски район
Република България е разположена в югоизточната част на Европа и разполага с обща
територия от около 111 000 км2. Населението
на страната към края на 2004 г. възлиза на 7,8
милиона души.
България е разделена на 6 района за планиране (ниво NUTS 2), 28 административни
области/райони (ниво NUTS 3) и 264 общини
(ниво LAU 1=NUTS 4). Въз основа на дефиницията на Организация за икономическо сътрудничество и развитие за селски район, в България има 20 преобладаващо селски области
(ниво NUTS 3), 7 междинни области и само
една преобладаващо градска област – столицата София. По този начин преобладаващо селските и междинните райони покриват 98,8% от
територията на страната и 84,3% от нейното
население.
Националната дефиниция определя като
селски райони общините (LAU 1), в които няма

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

населено място с население над 30 000 души.
Тази дефиниция е използвана при Програма
САПАРД и се прилага и при Програмата за
развитие на селските райони за периода 20072013 г. за териториално базирани интервенции.
Съгласно тази дефиниция 231 от общо
264 общини в България са класифицирани като
селски. Тези селски райони съставляват 81%
от територията и 42% от населението.

Селски (231)
Градски (33)

Фиг. 1. Селските райони на ниво LAU 1 в България
според националната дефиниция

Националният Стратегически план за развитие на селските райони на България определя следните общи цели за периода 2007–2013
г.
− Развитие на конкурентоспособни и
основани на иновации земеделие,
горско стопанство и хранителновкусова промишленост.
− Опазване на природните ресурси и
околната среда в селските райони.
− Подобряване на качеството на живот
и разнообразяване на възможностите
за заетост в селските райони.
Българската Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. има за основна
задача постигането на целите, заложени в Националния стратегически план за развитие на
селските райони. Към постигането на тези цели
са насочени 30 специфични мерки по четирите
оси на ПРСР. Изпълнението на Програмата
стартира с 23 мерки. Останалите 7 мерки ще
стартират на по-късен етап – 2010 година.
Кандидатите за подпомагане по ПРСР могат да
подават заявления за подпомагане по повече от
една мярка на ПРСР, ако отговарят на условията за допустимост и приоритетите на мерките.
Териториално покритие и насоченост на инвестиционната подкрепа по ПРСР
С оглед спазване изискванията на чл. 43
от Регламент на Комисията (EC) 1974/2006,

съгласно които ориентацията на инвестиционната подкрепа трябва се базира на ясно дефинирани цели в зависимост от идентифицираните структурни и териториални нужди и структурни недостатъци, ПРСР предвижда следната
насоченост:
Инвестиционните мерки по ос 1 се изпълняват на цялата територия на България. При
повечето мерки ще се прилага по-висок интензитет на помощта за необлагодетелстваните
райони и/или териториите от Натура 2000.
Мерките от ос 2 са свързани предимно с
компенсаторни плащания на площ за поддържане на земеделието в необлагодетелстваните
райони и поемане на задължения за биологично
производство на земеделски продукти. Изключение са двете мерки за подкрепа на горите,
които са инвестиционни и се прилагат по начин
подобен на мерките от ос 1.
Развитието на селските райони е приоритет за Програмата и затова всички интервенции
по ос 3 и ос 4 ще бъдат насочени към селски
райони. Мястото на изпълнение на проектите
по всички мерки на ос 3 и ос 4 трябва да е в
селските райони на България, определени като
такива от националната дефиниция, прилагана
за Програма САПАРД и валидна и за ПРСР
2007-2013 г.
За мерки 311 и 312 се прилага интензитет
на помощ 70% от общите допустими разходи
при спазване на ограниченията и условията,
наложени по правилата за минимална помощ
(de minimis) (Регламент на Комисията (ЕС)
1998/2006). Това ниво на интензитет на помощ
е избрано, за да се поддържа съответствие с
Оперативна програма „Конкурентноспособност”, подпомагаща микро-предприятия в урбанизирани територии. Тази подкрепа цели
стимулиране на инвестиции и създаване на
възможности за заетост в не-земеделски дейности в селски райони, както и за други микропредприятия в селски райони. Това се очаква
да създаде конкурентна среда за инвестиции в
селски райони, сравнена с градските агломерации, и може да бъде обоснована с много
ниската покупателна способност и ниво на
икономическо развитие в селските райони на
България.
По мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” до момента са подадени
57 бр. на стойност 14 421352 евро, а по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на
микро-предприятия” – 787 бр. на стойност 189
812 554 евро. За съжаление проектите и по
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двете мерки все още са в процес на разглеждане. Забавяне разглеждането на проектите от
страна на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) доведе до създаването на нови проблеми за прилагането на
тези две мерки. Като основен такъв се очертава изтеклия срок на офертите, които кандидатите за подпомагане са приложили към заявлението за подпомагане. Решаването на този
проблем ще удължи допълнително срока за
разглеждане на подадените проекти.
Някои от мерките по ос 3 са насочени само към селските райони, разположени извън
градските агломерационни ареали - 178 общини. По мерки 321 и 322 се предоставя инвестиционна подкрепа само за селски райони,
които не са включени в градските агломерационни ареали1. Освен това тези селски райони
ще се ползват с приоритет по мерки 311 и
312.
За да се съживят селата и малките градове
в селски райони, мерки 313, 321 и 322 дават
приоритет на инвестиции в селища с население
от 500 до 5 000 души.
За да се преодолеят проблемите на помалките общини при предоставянето на основни услуги за населението, селските общини с
население до 10 000 души ще се ползват с
приоритет по мерките за развитие на основни
услуги и обновяване на селата (мерки 321 и
322). Развитието на туризма по мярка 313 ще
се подпомага само в тази група общини.
Към края на месец февруари 2010 г. по
мярка 321 „Основни услуги за икономиката и
населението на селските райони” са подадени
проекти 511 бр. на стойност 983 541 989 евро. Сключени са договори по 72 проекта на
стойност 123 377 529 евро и са отхвърлени
43 проекта на стойност 89 155 337 евро. По
мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” са подадени проекти 295 бр. на
стойност 224 218 301 евро. Сключени са договори по 144 проекта на стойност 81 208 409
евро. По мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” са подадени проекти 47 бр.
на стойност 8 516 833 евро. Проектите са в
процес на разглеждане.
Ос 4 – ЛИДЕР се прилага от Министерство на земеделието и храните. Към момента по
тази ос се прилага само една мярка - 431-2
„Управление на Местни Инициативни Групи
1

(МИГ), придобиване на умения и постигане на
обществена активност на съответната територия”. По нея са подадени 136 проекта на стойност 11 093 573 евро. Сключени са договори
по 103 проекта на стойност 8 642 567 евро.
Отхвърлени са 33 проекта на стойност 2507
605 евро.
В ПРСР на горите се обръща значително
повече внимание в сравнение с Програма САПАРД. Може да се каже, че мерките свързани с
горите са разположени хоризонтално в Програмата – т.е. те присъстват във всички оси.
Типично горските мерки обаче са три: една в
ос 1 – мярка 122 „Подобряване икономическата стойност на горите” и две в ос 2 – мярка
223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” и мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни
дейности”. Към края на месец февруари 2010
г. по мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите” има 2 заявления за
подпомагане на стойност 28 562 евро. По
мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” са подадени проекти 49 бр. на
стойност 4 313 765 евро, одобрени са 20 проекта на стойност 610 032 евро и са отхвърлени 6 проекта на стойност 149 911 евро. По
мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” са
подадени проекти 43 бр. на стойност 2 294
692 евро, сключени са договори по 18 проекта
на стойност 848 876 евро и са отхвърлени 11
проекта на 662 661 евро.
Прилагането на ПРСР е динамичен процес,
който трябва да отчита промените в реалния
икономически живот на страната. Най-често
това се изразява с промени в Наредбите за
прилагане на отделните мерки на Програмата.
Например, наскоро Министърът на земеделието и храните одобри Наредби за изменение и
допълнение на Наредба № 24 от 29 юли 2008
г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от
ПРСР (ДВ, бр. 71 от 2008 г.), и Наредба № 25
от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони” от ПРСР (ДВ,
бр. 72 от 2008 г.). Наредбите са публикувани в

С изключение на дейности, свързани с водоснабдяване и канализация, които ще се изпълняват във всички селски райони в
населени места с до 2000 еквивалентни жители.
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Държавен вестник бр. 11 от 9 февруари 2010
г. и влизат в сила от момента на обнародването
им. Съгласно измененията за всяко подпомагане ще се кандидатства след подадени заявки за
окончателно плащане по предходните проекти.
С това изменение се цели да се осигури равнопоставеност между общините, по отношение
възможността кандидати - общини с по малко
средства да кандидатстват по реда на наредбите. В тази връзка в Преходните и заключителните разпоредби е създаден ред, въз основа на
който ще се уреждат хипотезите, които засягат
всички кандидати с подадени заявления за подпомагане към датата на влизане в сила на изменителните наредби. С промените не се цели
да се ограничат кандидатите общини, а да се
преодолее реално съществуващия риск за не
усвояване на средства по ПРСР в хипотезите,
когато една община кандидатства с много проекти, за които не се знае дали тя ще може осигури финансов ресурс за реализирането им.
Съгласно изискванията, за тези проекти е необходимо да се резервира бюджет за две годишен период, който не може да се договаря с
други кандидати. В сегашната икономическа
ситуация се създаваше риск от не усвояване на
средствата по програмата, което щеше да доведе и до намаляване на средствата по програмата в бъдещи периоди.
Също така, във връзка с изменение на
Регламент 1974/2006 и с одобрение от Европейската комисия на третата промяна на ПРСР
е включена и промяната за увеличаване на
размера на авансовото плащане на 50% за
проекти одобрени през 2009 г. и 2010 г., както
и удължаване на срока от три на пет месеца за
заявяване на авансово плащане за проектите
одобрени през 2009 г. Удължаването на срока
се въвежда, за да се създаде възможност на
кандидатите, одобрени през 2009 г., да могат
да се възползват от увеличението на авансовото плащане. Предвидено е в срок до 45 дни от
влизане в сила на наредбите за изменение и
допълнение ползвателите общини с подадени
заявки за авансово плащане да могат да подадат коригираща заявка за авансово плащане.
В наредбите са включени и промени, свързани с въвеждане на 100% финансиране на
проекти, които не генерират приходи и са в
обществен интерес. Урежда се и реда за извършване на проверки на място, както и извършването на предварителен контрол върху
процедури за обществени поръчки.

Управляващият орган на ПРСР (Дирекция
„РСР”, МЗХ) е стартирал процедура за създаване на специална работна група, която да
изготви промени в наредбите с цел изпълнение
на препоръките и мерките, които България
следва да вземе предвид, за да се гарантира
спазването на законодателството на ЕС, съгласно одитен доклад на Европейската комисия
№RD1/2009/811/BG, така че промяната на
всички наредби за прилагане на мерките от
Програмата е предстояща.
Заключение
Регионалната политика е необходимост за
всички страни с развита пазарна икономика.
Това е свързано с факта, че пазарната икономика е ориентирана към оптималната печалба
– инвестира в по-напредналите райони за подобра възвращаемост на капитала, което неизбежно води до нарастване на диспропорциите
между регионите в страната. В България регионализмът тепърва ще се изгражда. У нас все
още съществуват така наречените „общинскосоциалистически” традиции, при които стремежът е изравняване и изглаждане на различията
между регионите, вместо да се използва богатото регионално разнообразие, като възможност за икономически растеж.
За трите типично горски мерки не може да
се каже, че имат конкретен директен принос
към развитието на регионите, защото те се
прилагат на територията на цялата страна. Индиректно обаче, чрез подобряване на икономическата стойност на недържавните гори, чрез
увеличаване на лесистостта и предпазването и
възстановяването на горите от пожари и други
природни бедствия те допринасят за подобряване на социалната и икономическа среда в
конкретния район на инвестициите.
Програмата за развитие на селските райони се стреми максимално да подпомага регионалното развитие на страната. Тя прилага целенасочени мерки за икономическа устойчивост на земеделските стопанства не само чрез
земеделска продукция, а и с прилагането на
алтернативни дейности, повишаване на квалификацията и развитието на човешкия капитал.
Подпомага разширяването на площите стопанисвани по метода на биологично земеделие.
Дава съществен принос към икономическата
мотивация на земеделските стопани, чрез система на т.нар. преки плащания за поддържане
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на земеделската земя в добро земеделско и
екологично състояние.
Програмата е с основен приоритет развитието на селските райони, което е форма на
регионална политика. Всички мерки от ос 3 и 4
могат да се прилагат само и единствено на
територията на селски район. Някои от мерките
по ос 3 са насочени само към селските райони, разположени извън градските агломерационни ареали. Подпомага прилагането на децентрализацията чрез повишаване инициативността
на местните общности и насърчава тяхното
участие при вземането на стратегически решения за развитие на селските райони.
Регионалната политика в България все още
не е станала част елемент от държавното програмиране, но този недостатък трябва да бъде

отстранен по най-бързият начин. Тя трябва да
стане неразделна част от всяка Стратегия или
Програма на правителството и ако започне да
прилага децентрализирано някои от мерките,
Програмата за развитие на селските райони
2007-2013 г. може да бъде сочена за добра
практика.
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Резюме
През последните години в условията на пазарна икономика и реституирана собственост на горите, основните собственици и управляващи горите в страната срещат сериозни затруднения за извършване на планираните мероприятия в горите и за осигуряване на необходимите инвестиции за подобряване на тяхното състояние.
В условията на икономическата криза от последните две години, проблемът стана изключително актуален.
Членството на Р. България в Европейския съюз и отварянето й към световната икономика, даде определени
възможности за кандидатстване на държавните горски структури и на останалите собственици на гори с проекти по Структурните фондове на ЕС и по други международни и Оперативни програми за усвояване на средства
с цел решаването на различни проблеми в горските територии на страната. В разработката е направен преглед
относно възможностите на представителите на държавния горски сектор и на другите собственици на гори да
подготвят проекти и да кандидатстват по съответните фондове и програми. Направен е анализ на състоянието
при кандидатстването на ИАГ, нейните структури, звена и предприятия за програмния период 2007-2013 г.
Идентифицирани са проблемите, като липса на достатъчен административен капацитет, собствени средства
изпълнение на дейностите и др. Направени са съответни изводи и предложения за подобряване на работата по
усвояване на средства от Структурните фондове на ЕС и по други международни фондове и по Оперативни
програми.
Ключови думи: Проекти, Структурни фондове на ЕС, Оперативни програми, Програма за развитие на
селските райони, Оперативна програма „Административен капацитет”, Оперативна програма „Околна среда”
Kew words: Projects, Structural Funds of EU, Operational programmes, Programme for Development of the
Rural Regions, Operational Programme „Administrative Capacity”, Operational Programme „Environment”

Въведение
Още от предприсъединителния период, а в
последствие от 2007 г. членството на Република България в Европейския съюз и отварянето й
към световната икономика, дадоха определени
възможности на собствениците на гори, в т.ч.
на държавните горски структури, управляващи
държавните гори за кандидатстване с проекти
по Структурните фондове на ЕС и по други
международни и Оперативни програми за усвояване на средства, с цел изпълнение на различни мероприятия и решаването на различни
проблеми в горските територии на страната.
Целта на разработката е да бъде направен
преглед на възможностите на структурите и
предприятията от държавния горски сектор и на
другите собственици на гори да подготвят проекти и да кандидатстват по съответните фондове и програми. Освен това, се цели чрез анализиране на състоянието при кандидатстване на
Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), нейните
структури, звена и предприятия за програмния
период 2007-2013 г., да бъдат идентифицирани проблемите и да бъдат направени съответни
изводи и предложения за подобряване на рабо-

тата по усвояване на средства от Структурните
фондове на ЕС и по други международни фондове и по Оперативни програми.
Резултати и коментари
Политика на сближаване на страните членки на
ЕС
Европейският съюз (ЕС) като цяло представлява просперираща икономическа общност,
но са налице различия в състоянието и развитието на над 250-те региона в съюза. Премахването на тези несъответствия и предоставянето на гражданите на ЕС на равни възможности
за достъп до качествено образование и обучение, за получаване на подходяща работа, за
екологично чиста околна среда, за осигуряване
на благоприятна бизнес-среда е основната цел
на регионалната политика или както още се
нарича политиката на сближаване, известна
още като Кохезионна политика.
Регионалната политика на Европейския
съюз се основава на принципа на солидарността, доколкото част от бюджета на Общността
се насочва към по-слабо развитите региони и
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социални групи. За нейното провеждане ЕС
отделя около една трета от своя бюджет. В чл.
158 от Договора за създаване на Европейската
общност се заявява, че за да засили своето
икономическо и социално сближаване, Общността ще се стреми към намаляване на различията между равнищата на развитие на различните региони и на изостаналостта на найнеоблагодетелстваните региони или области,
включително селските области. В чл. 159 се
посочва, че тези действия ще бъдат подпомагани чрез:
− Структурните фондове;
− Европейската инвестиционна банка;
− Други съществуващи финансови инструменти.
Цели на ЕС
Основната цел на Политиката за икономическо и социално сближаване на ЕС е да ограничи различията в икономическото и социално
развитие на различните региони и да насърчи
структурни промени за развитие, които да доведат до икономически и социален растеж. В
рамките на тази основна цел, за всеки отделен
период, Общността определя няколко на брой
специфични цели, които са общи за целия ЕС.
Цели за периода 2007-2013
Цел 1: „Сближаване”. В тази цел е заложен стремежът да се ускори сближаването на
най-слабо развитите страни-членки и региони,
чрез подобряване на условията за растеж и
заетост, посредством увеличаване и подобряване на качеството на инвестициите във физически и човешки капитал, развитието на иновациите и обществото, основано на знание, адаптирането към икономически и социални промени, защитата и подобряването на околната среда, както и административна ефективност. Финансирането по Цел 1 ще става от Европейския
фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и от Кохезионният фонд, който ще засили своя принос за устойчиво развитие.
Цел 2: „Регионална конкурентноспособност и заетост”. Целта е насочена, извън найслабо развитите региони, към засилване на
конкурентноспособността на регионите и заетостта, чрез изпреварване на икономическите и
социалните промени, включително тези, свързани с отваряне на търговията, чрез иновации и
насърчаване на обществото основано на знание, предприемачеството, защита и подобрява214

не на околната среда, адаптиране на работниците и бизнеса, както и развитие на пазари на
труда. Финансиране ще се отпуска от ЕФРР и
ЕСФ.
Цел 3: „Европейско териториално сътрудничество”. В целта е заложен стремежът да се
засили трансграничното сътрудничество, чрез
съвместни местни инициативи на междунационално ниво, чрез действия, водещи до интегрирано териториално развитие обвързани с приоритетите на Общността, и чрез мрежи и обмяна
на опит на подходящо териториално ниво.
Предвижда се финансиране само от ЕФРР.
Фондове на Европейския съюз
− Кохезионeн фонд;
− Европейски фонд за регионално развитие;
− Европейски социален фонд;
− Фонд за ориентиране и гарантиране на
селското стопанство (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони);
− Финансов инструмент за ориентиране
на рибарството.
Преглед на възможностите и на състоянието
за/при кандидатстване
Възможности за кандидатстване по:
А. Оперативни програми за трансгранично и
междурегионално териториално сътрудничество:
− Оперативни програми за трансгранично
териториално
сътрудничество
(2007-2013 г.): Програми за трансгранично сътрудничество по вътрешните
граници на ЕС: България - Гърция и
България - Румъния с финансиране от
ЕФРР и Програми за трансгранично
сътрудничество по външните граници
на ЕС: България - Турция, България Република Македония, България –
Сърбия. Тези три програми се финансират както от ЕФРР, така и от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) на ЕС;
− Оперативна програма за Югоизточна
Европа с основна цел - повишаване качеството на процесите на териториална, икономическа и социална интеграция и допринасяне за кохезията, стабилността и конкурентоспособността
на региона, чрез развиването на транс-

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ ПО СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕС, МЕЖДУНАРОДНИ И …

национални партньорства и съвместни
действия по въпроси от стратегическо
значение. Финансирането е от ЕФРР за
периода 2007-2013 г. и възлиза на
206,6 млн. евро, а допустими проектни партньори са публично-правни организации.
Проекти на ИАГ и нейните структури по
Оперативните програми за трансгранично териториално сътрудничество:
− Програма за трансгранично сътрудничество България – Румъния: изготвени
5 проекта (предстоящи) с общ бюджет
12 624 000 лв.;
− Програма за трансгранично сътрудничество България – Гърция: изготвени 4
проекта (предстоящи) с общ бюджет 5
698 000 лв.;
− Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция: изготвени 3
проекта (предстоящи) с общ бюджет 2
546 000 лв.;
− Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия: изготвен 1
проект (предстоящ) с бюджет 220 000
лв.;
− Оперативна програма за Югоизточна
Европа - 3 актуални действащи проекта
с общ бюджет 13 720 000 лв.:
1. Проект „Климатични промени и влиянието им върху водния баланс” –
изпълняван от ИАГ, бюджет – 8 801
000 лв., от които за българския
партньор са 412 000 лв. (от които
62 000 лв. са съфинасирани за
собствена сметка);
2. Проект „MONITOR II” – изпълняван
ИАГ, бюджет – 4 612 000 лв., от
които за българския партньор са
190 000 лв. (от които 28 000 лв. са
съфинасирани за собствена сметка);
3. Проект „Подкрепа за организации,
работещи в защита на природата, за
мониториг и развитие на устойчиви
земеделски практики, използвайки
методи на дистанционните наблюдения” – изпълняван от ДПП „Персина”, бюджет – 307 000 лв. (от които
12 000 лв. са съфинасирани за
собствена сметка).
Б. Оперативни програми за междурегионално
териториално сътрудничество (2007-2013 г.):

−

Оперативна програма INTERREG IV С.
Основна цел на програмата е обмяната
на опит и разпространението на добри
практики между региони от 27-те държави-членки, плюс Норвегия и Швейцария. Бюджетът на програмата за периода 2007 – 2013 г. е 321 млн. евро, осигурени от ЕФРР, тематичните
приоритети INTERREG IVC са:
1. Приоритет 1: Иновации и икономика, базирана на знанието;
2. Приоритет 2: Околна среда и предотвратяване на риска.
Тези приоритети отразяват обновения
фокус на ЕС върху Лисабонската и Гьотеборгската стратегии за насърчаване
на заетостта и растежа в Европа.
− Оперативна програма INTERACT. Основна цел – повишаване на ефективността и ефикасността на изпълнението на програмите за териториално
сътрудничество.
Проекти на ИАГ и неговите структури по
Оперативни програми за междурегионално
териториално сътрудничество (2007-2013 г.):
Оперативна програма INTERREG IV C – 3
актуални проекта по Приоритет 2: Околна среда и предотвратяване на риска с общ бюджет
13 124 000 лв.:
− Проект „FUTUREforest” – изпълняван
от ИАГ, бюджет – 3 716 000 лв., от
които за българския партньор са 438
000 лв. (от които 15%=65 000 лв. за
собствена сметка);
− Проект „Паркове в близост до урбанизирани територии – подобряване на
екологичните условия” – изпълняван от
ДПП „Витоша”, бюджет – 4 405 000
лв., от които за българския партньор
са 175 000 лв. (от които 15%=31
000 лв. за собствена сметка);
− Проект „Европейски планини АВС” –
изпълняван от ДПП „Българка”, бюджет – 5 002 348 лв., от които за българския партньор са 323 000 лв. (от
които 15%=48 000 лв. за собствена
сметка).
В. Други Програми и инициативи на Европейския съюз
− Програма LIFE+, свързана с опазването на околната среда и биоразнообразието;
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−

Седма рамкова програма – програма
за реализация на международни научно-изследователски проекти.

Проекти по Програма LIFE+:
− Проект „Опазване и възстановяване на
11 места по Натура 2000 в крайречни
и влажни зони в 10 местообитания по
Директивата за опазване на природните местообитания на дивата флора и
фауна в българските гори” – изпълняван от ИАГ с общ бюджет 2 419 000
лв. 1 378 000 лв. за ИАГ (без финансови ангажименти от българска страна);
− Проект „Зелени граници - Трансгранични консервационни мерки за опазване на малкия корморан и белооката
потапница в характерни места на територията на България и Румъния” – изпълняван от ДПП Персина с общ бюджет 2 579 000 лв., от които 370 000
лв. за ДПП (от които 99 000 лв. за
сметка на парка).
Успоредно с разгледаните по-горе възможности, са налице и множество национални
оперативни и други програми, базирани и регламентирани в Националните стратегически
програмни документи, съответно Националната
стратегическа референтна рамка, Националния
план за развитие, Националния план за развитие на земеделието и селските райони (2007–
2013 г.), Националния стратегически план за
рибарство и аквакултури (2007–2013 г.), а
именно седем оперативни програми, съответно
Околна среда; Административен капацитет;
Регионално развитие; Конкурентоспособност;
Транспорт; Развитие на човешките ресурси и
Техническа помощ, с общ бюджет за периода
2007–2013 г. – 6 673 000 000 евро.
Интересни за горските структури представляват Оперативните програми „Околна среда” (ОПОС), „Административен капацитет”
(ОПАК) и др., като бюджетите им за програмния период са съответно за ОПОС – 1,5 млрд.
евро и за ОПАК – 154 млн. евро;
Националният план за развитие на земеделието и селските райони се изпълнява чрез
„Програма за развитие на селските райони
2007 – 2013 г.”, а Националия стратегически
план за рибарство и аквакултури, чрез Оперативна програма за развитието на сектор „Рибарство” (2007 – 2013 г.).
216

Особено важна за развитието на горския
сектор е Програмата за развитие на селските
райони - ПРСР (2007-2013 г.). За България, тя
включва 22 мерки с общ бюджет около 3,2
млрд. евро за целия програмен период. Управляващ орган е Дирекцията за развитие на селските райони към Министерството на земеделието и храните. В настоящия момент,
ИАГ/ДГС/ДЛС могат да кандидатстват по две от
„горските” мерки с общ бюджет от около 70
млн. евро за програмния период:
− Мярка 223 „Първоначално залесяване
на неземеделски земи”;
− Мярка 226 „Възстановяване на горския
потенциал и въвеждане на превантивни
дейности”.
Кандидатстването по мярка 223 се извършва съгласно регламентите на Наредба
№22/07.07.2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Първоначално залесяване на
неземеделски земи”.
Допустими кандидати:
− Физически лица, еднолични търговци и
юридически лица, собственици на неземеделски земи с площ над 0,5 ха;
− Общини, притежаващи неземеделски
земи с площ над 1,0 ха;
− Държавни горски стопанства, държавни ловни стопанства, национални паркове и научноизследователски горски
стопанства, стопанисващи неземеделски земи с площ над 1,0 ха;
Допустими инвестиции:
1. Създаване на горски култури, което
включва:
а) подготовка на технологичен план
за залесяване;
б) почвоподготовка;
в) транспорт и временно съхранение
на посадъчния материал;
г) закупуване на посадъчен материал;
д) разходи за труд при залесяване;
е) ограждане на залесената територия.
2. Поддръжка на създадените горски култури, която включва:
а) попълване (презасяване или презасаждане) на култури;
б) отглеждане на горските култури до
5 години след залесяването.
„Неземеделските земи” са изоставените
земеделски земи (които не са използвани за
земеделие повече от 3 години преди залесява-
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нето) и/или голини от горския фонд (земи от
горския фонд, които не са били гора поне 15
години преди залесяването им).
Кандидатстването по мярка 226 се извършва съгласно регламентите на Наредба
№20/07.07.2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”.
Допустими кандидати:
1. Физически лица, еднолични търговци и
юридически лица, собственици на гори;
2. Общини собственици на гори;
3. Държавни горски стопанства, държавни ловни стопанства, национални паркове и научноизследователски горски
стопанства, стопанисващи държавни
гори.
Допустими инвестиции за възстановителни
дейности (за всички гори в РБ):
− почистване на площи в гори, пострадали от пожари, с цел тяхното изкуствено
или естествено възобновяване;
− презалесяване на пострадалите гори;
− създаване и поддръжка на депа за съхранение на дървесина добита от гори,
пострадали от неблагоприятни природни
въздействия.
Допустими инвестиции за превантивни
дейности (за гори с висок и среден риск от
пожари):
− създаване или подобряване на противопожарна инфраструктура – лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици;
− закупуване на оборудване за противопожарни депа;
− изграждане и подобряване на хеликоптерни площадки;
− изграждане и подобряване на водоизточници за борба с пожарите;
− строителство и подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване на средства за наблюдение и комуникация;
− изграждане и подобряване на горски
пътища в гори с висока степен на риск
от пожари;
− разнообразяване на видовия състав,
чрез превръщане на иглолистните култури в широколистни.
Друга важна, интересна и стартирала
„горска” мярка е 122 „Подобряване на иконо-

мическата стойност на горите”, за която се
кандидатства по Наредба №21/07.07.2008 г.
за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 122. Потенциални бенефициенти по нея са недържавните собственици на гори - общините, частни
физически и юридически лица.
Анализ на състоянието при кандидатстване с
проекти
Общият брой и статусът на проектите на
ИАГ и нейните предприятия и структури за
програмния период 2007–2013 г. е следния:
− Общ брой на проектите – 125 бр.;
− Изпълнени – 21 проекта;
− Актуални, т.е. в процес на изпълнение
– 51 проекта;
− Предстоящи – 53 проекта.
Общият бюджет на всички проекти е 111
975 255 лв., от които бюджетът на българските партньори е 50 945 784 лв., а бюджетът за
сметка на българските партньори – 1 450 322
лв. По инструменти на финансиране, най-много
проекти са изготвени и внесени по ПРСР – 61
бр., следва ОПОС – 11 бр., ФАР – 5 бр. и т.н.
Внесените 61 проекта от ДГС и ДЛС по
ПРСР са със следния статус: 33 бр. одобрени с
подписан договор за изпълнение с Държавен
фонд Земеделие – Разплащателна агенция
(ДФЗ-РА); 12 бр. оттеглени от ДГС/ДЛС; 3 бр.
отхвърлени от ДФЗ-РА; 13 бр. неразгледани от
ДФЗ-РА.
Разпределението на одобрените проекти с
подписани договори с ДФЗ-РА по мерки, общият размер на площта и стойността на предвидените за изпълнение залесителни, възстановителни и превантивни мероприятия, са както
следва:
− Мярка 223 – 16 бр. одобрени проекта
с подписани договори с ДФЗ-РА: първоначално залесяване - 1735 дка на
стойност 722 817 лв. с ДДС;
− Мярка 226 – 17 бр. одобрени проекта
с подписани договори с ДФЗ-РА: превантивни дейности – 108,9 дка на
стойност 297 174 лв. с ДДС; възобновителни дейности – 8094,93 дка на
стойност 2 967 370 лева с ДДС.
Принципи на финансиране при изпълнението на проектите:
− Общ принцип и изискване съгласно
Наредбите при финансиране изпълнението на проектите по ПРСР (20072013 г.) е предварителното осигурява217
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не на средства за изпълнението на
дейностите;
− Последващо възстановяване на средствата със закъснение от няколко (3 до 8
и повече) месеца или след окончателното завършване на проекта и приемане на изпълнението му;
− В много от случаите, не всеки потенциален бенефициент е предвидил
средства за изпълнение или възможност за получаване на авансово или
междинно плащане.
Начини за изплащане на субсидиите при
кандидатстване:
− Авансово плащане и/или междинно
плащане се извършва, при условие че
е предвидено в договора за отпускане
на финансова помощ;
− Авансовото плащане е в размер до 20
на сто от стойността на одобрената
финансова помощ по проекта за допустими разходи;
− Междинно плащане е допустимо не
повече от един път за периода на изпълнение на проекта;
− Междинното плащане е допустимо само за одобрена обособена част от допустимата инвестиция, при условие че
неговият размер надвишава левовата
равностойност на 5000 евро;
− Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора за
отпускане на финансова помощ.
Предстоящи промени в Наредбите по
„горските мерки”:
− Възможност за авансово плащане в
размер до 50% или две междинни
плащания (към настоящия момент е
20% от стойността на одобрената финансова помощ по проекта за допустими разходи);
− Възможност, ползвателят на помощта
да кандидатства за предоставяне на
финансова помощ по нов проект, след
подадена заявка за окончателно плащане, а не както беше досега след извършване на окончателното плащане;
− Процедурите по ЗОП за избор на изпълнител да се провеждат след сключване на договора за отпускане на финансова помощ с ДФЗ-РА;
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−
−

−

−

Количествено-стойностната сметка ще
се представя и на електронен носител;
Когато сумата на одобрената субсидия
надхвърля наличния бюджет по мярката, заявленията се класират съгласно
критериите за оценка;
Проверките на място се извършват в
присъствието на ползвателя или упълномощен негов представител. Проверяващият служител предоставя копие
от протокола с резултатите от проверката;
В случай на настъпили промени в графика, стойностите или дейностите
след провеждане на процедура по
ЗОП, кандидатите се задължават преди
сключването на договорите с избраните изпълнители, да предоставят информация на ДФЗ-РА-ЦУ за настъпилите промени.

Особено важна за горския сектор е и Оперативна програма „Околна среда” с управляващ орган – Министерство на околната среда и
водите (МОСВ), Дирекция „Кохезионна политика за околна среда”. ИАГ, РДГ и Дирекциите на
природните паркове могат да кандидатстват по
Приоритетна ос 3 - Опазване и възстановяване
на биологичното разнообразие. Целта на приоритетната ос е намаляване и спиране загубата
на биоразнообразие в страната. Финансирането
е 85% от ЕФРР и 15% съфинансиране от националния бюджет. От системата на ИАГ са
внесени 11 проекта, в т.ч. 10 от ДПП и 1 от
РДГ.
Важна за административните структури на
държавната горска администрация е и Оперативна програма „Административен капацитет”,
с управляващ орган – дирекция „Оперативна
програма „Административен капацитет” в Министерството на финансите. Основно може да
се кандидатства по Ос 1 - Добро управление и
по Ос 3 - Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление.
Финансирането е ЕСФ - 85% и национален
бюджет - 15%.
Основен, вече изпълнен проект на ИАГ по
ОПАК е на тема Повишаване на прозрачността
и отчетността в дейността на Държавна/Изпълнителна агенция по горите по Приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет
1.2. „Прозрачна и почтена държавна администрация”. Главна цел - Регламентиране и осигуряване на прозрачност, по-добра отчетност и
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публичност на дейността на ДАГ/ИАГ и осигуряване на условия за превенция на корупцията
в държавния горски сектор. Бюджетът на проекта е 702 хил. лв., а неговата продължителност - 12 месеца.
Постигнати резултати:
− Извършен е анализ относно необходимостта от публичност и прозрачност в
дейността на ДАГ/ИАГ и нейните
структури;
− Създадени са Регионални информационни центрове и е изготвена програма
за работа на центровете за повишаване
информираността на гражданите и
бизнеса в градовете: София, Стара Загора, Велико Търново и Варна;
− Актуализирана е интернет страницата
на ДАГ/ИАГ със специфична информация за горския сектор, с цел повишаване качеството на предлаганата
информация, както и осигуряване на
възможност за обратна връзка с гражданите и бизнеса, с цел повишаване на
прозрачността и доверието в ДАГ/ИАГ;
− Актуализирани са националните стратегически горски документи в областта
на горската политика и нейното прилагане по европейски образец с цел постигане на по-добра отчетност и прозрачност в работните процеси на
ДАГ/ИАГ;
− Изготвен е Етичен кодекс на служителите работещи в структурите на държавния горски сектор;
− Създадена е Комуникационна стратегия с цел информиране и постигане на
прозрачност в дейността на ДАГ/ИАГ;
− Изготвен е План за действие за борба с
корупционните практики в държавния
горски сектор.
Идентифицирани проблеми при кандидатстването и изпълнението на проекти по кохезионния
и структурните фондове на Европейския съюз
Вътрешни проблеми и слабости на ИАГ и
нейните структури и предприятия:
− Независимо от проведените обучения и
семинари, поради липсата на достатъчен капацитет все още се допускат
грешки и се срещат слабости при изготвянето на проекти и кандидатстването от страна на РДГ, ДГС и ДЛС;

−
−

Липса на достатъчно собствени средства на ДГС и ДЛС за финансиране на
заложените мероприятия;
Труден и недостатъчно гъвкав механизъм на ИАГ (ДАГ) за подпомаганекредитиране на изпълнението на дейностите по проектите.

Проблеми при работата с ДФЗ-РА по
Програмата за развитие на селските райони
(2007-2013 г.):
− Сравнително трудна комуникация със
служителите от ДФЗ - РА на експертно
и ръководно ниво;
− Забавяне на разглеждането и одобрението (или отхвърлянето) на подадените проекти. Съгласно действащите наредби, срокът за това е 3 месеца, а
реално в някои от случаите продължава над 1 г.;
− Забавяне на обявяването на одобрените проекти, изпращането на покани и
подписването на съответните договори;
− Често е налице административно канцеларски подход от страна на експертите на ДФЗ-РА.
Заключение
1. Общ принцип при проектите по оперативните и международни програми и
структурните фондове е предварителното финансиране със собствени
средства – ФАР, ПРСР, ОПАК, ОПОС,
INTERREG IV C, ОП за трансгранично
сътрудничество, ОП за Югоизточна Европа и др.;
2. Последващо възстановяване на средствата със закъснение от няколко - 3 до
8 месеца или след цялостното изпълнение на проекта или дейността;
3. Не всеки потенциален бенефициент е
предвидил средства за изпълнение или
възможност за получаване на авансово
или междинно плащане;
4. Необходимо е заделяне (обособяване)
на средства в бюджета на ИАГ (в последствие и към Държавните горски
предприятия) за първоначално подпомагане на финансирането (кредитиране) изпълнението на дейностите по
проектите, още с тяхното изготвяне,
като е възможно това да стане със
създаването на специален фонд;
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5. Необходимо е създаване на отделна
структурна единица в ИАГ, която да
отговаря за подготовката и изпълнението на проекти по различните фондове,
програми и инструменти, както и да
подпомага и обучава структурите на
ИАГ в тази посока и да упражнява вътрешен мониторинг при изпълнението
на проектите. На въпросното структурно звено могат да бъдат делегирани
права за разглеждане и одобрение на

проекти по Програмата за развитие на
селските райони (2007-2013 г.);
6. Необходимо е планиране и провеждане
на обучения на служителите на експертно и ръководно ниво от структурите и предприятията на ИАГ за подготовка, кандидатстване и изпълнение на
проекти, с цел изграждане на необходимия административен капацитет.

OPPORTUNITIES FOR APPLYING WITH PROJECTS TO THE STRUCTURAL FUNDS OF
EU INRENATIONAL AND OPERATIONAL PROGRAMS - STATE, PROBLEMS AND
PERSPECTIVES
Valentina Marinova, Lyubcho Trichkov
Executive Forest Agency, Sofia, Bulgaria
Abstract
During the last years, in the conditions of market economy and restituted forest ownership, the main owners
and the forest managers in the country meet serious difficulties for implementation of the activities planned in the
forests and to insure the necessary investments for improvement of their status. The economic crisis, from the last
two years, made the problem extremely important. The membership of Bulgaria in the European Union and the
opening of the country to the world economy gave certain opportunities for the state forest structures and for the
other forest owners to apply for the Structural EU Funds and for other international and Operational programmes
and to receive funding for solving of different problems оn the forest territories of the country. This paper makes
an overview on the opportunities of the representatives of the State forest sector and of the other forest owners
to prepare and submit projects to the respective funds and programs. Analysis is made on the status of the
Executive Forest Agency, its structures, units and enterprises on submitting projects for the programme period of
2007-2013. The problems, such as lack of enough administrative capacity, own funding for implementation of the
activities, etc., are identified. Respective conclusions and proposals for improvement of the work in receiving
funds from the Structural EU Funds and from other international funds and Operational programmes are made.
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СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРИТЕ НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО И ПОДОБРЯВАНЕ
НА МЕТОДИКАТА ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
Васил Стипцов, Марияна Маринова
Лесотехнически университет, София
Резюме
Направен e мониторинг на изпълнението на Плана за многофункционално стопанисване на горите на територията на община Генерал Тошево. Изводите са, че заложените дейности в плана се изпълняват много добре. Поставените стратегически цели са актуални и се подкрепят от заинтересованите страни. Установява се
несъвършенство на Методиката за мониторинг и оценка на многофункционалното горско планиране и се предлага въвеждане на усъвършенствана точкова система за оценка на критериите и индикаторите.
Ключови думи: многофункционален горски план; методика за мониторинг и оценка
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Увод
Многофункционалното горско планиране е
съвременен подход, базиран на Европейския
опит за дългосрочно планиране в горите, чрез
който с подкрепата на заинтересованите страни
и местната общественост се разработват стратегическите рамки, за устойчивост в управлението и стопанисването на горите за един подълъг период от време.
Целта на подхода, наречен многофункционално горско планиране е да отговори на нуждите и изискванията на различните групи на
гражданското общество към горите и горските
територии [2].
През годините на прехода в България се
полагат сериозни усилия за прилагането на
принципите на устойчивостта в управлението
на горските ресурси. В условията на една подчертана динамичност на процесите и явленията,
възниква явна потребност от правилно и своевременно регулиране на взаимоотношенията
между обществото и горите [8]. От значение са
разработването на дългосрочни стратегии за
управление на горите в съответствие с обществените интереси. Тези стратегии са основата за
подготовка на регионални и местни планове и
програми за развитие на горите, интегрирани в
регионалните и общински планове за развитие.
Планът за Многофункционалното стопанисване
на горите (ПМСГ) е резултат от съвместната
работа на горската и общинска администрация,
институции, граждани, граждански организации
и експерти [4]. Целта на този тип планиране е с
подкрепата на местната общественост да се
разработи стратегическа рамка, която да гарантира устойчивост в управлението на горите.

В България се възприема периодът да е подълъг или равен на две лесоустройствени ревизии т.е. 20 и повече години.
Природосъобразно стопанисване нагорите имитиране на естествените процеси в жизнения
цикъл на едно насаждение.

Многофункционално лесоустройство многоцелево, при баланс на икономическите,
екологични и социални функции на горите.

Устойчиво стопанисване на горите балансирано ползване на всички горски ресурси
за задоволяване потребностите/изискванията на
сегашните и бъдещи поколения към горите.

Многофункционално стопанисване на горите
- избор на лесовъдски системи за постигане
целите на МГП и гарантиране на устойчиво
стопанисване на горите.

Многофункционално горско планиране процес на постигане на консесус по въпросите,
касаещи стопанисването на горите, с всички
заинтересовани страни.

В основата на многофункционалното планиране в горите, стои концепцията за устойчиво развитие при балансирано използване на
горските ресурси, за неограничено във времето
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задоволяване на многостранните нужди на обществото. ПМСГ предоставя обобщена информация за горските ресурси, определя целите за
развитие на горите и основните насоки на управлението им, приоритизира горските функции и набелязва най-важните проблеми, чието
разрешаване ще подобри управлението на горите [5, 6, 8].
1. Обект, цел и метод на изследване
Обект на изследване е Многофункционалното горско планиране на Община Генерал Тошево, изпълнение и оценка на приоритети и
дейности, възприети в ПМСГ при проведеното
МГП.
Горите на територията са 95% държавен
горки фонд и са представени предимно от
площи на полезащитни горски пояси (4 хил.
ха.) и от горски масиви или отделни малки гори
в падини и понижения на Добруджанската равнина (2,5 хил. ха.), което обуславя значението
на ПМСГ и положителното отношение към горите от страна на целевите групи и заинтересованите страни [1].
Разпределението на горите по вид на собствеността е дадено на фиг. 1. Тези параметри
за горите са основание общината и ЗС да се
интересуват в по-голяма степен от управлението и създаването на нови гори на територията й,
което не се наблюдава в други райони на страната [9].
ЧФЛ
5,0%

ЧЮЛ
0,0%

ОС
0,0%

Врем. стоп.
от Общ.
0,0%

ДГФ
95,0%

Фиг. 1. Разпределение на площта на горите по
вид на собствеността на територията на общ. Генерал Тошево

Целите на изследването са:
− анализ на проведеното многофункционалното горско планиране;
− установяване и оценка степента на изпълнение на планираните дейности,
заложени в ПМСГ;
− проверка доколко Методиката за мониторинг и оценка е удачна да се използва, преди да бъде внедрена в практиката.
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Методите за работа са:
− Мониторинг и оценка на изпълнение на
ПМСГ по възприетите принципи, критерии и индикатори;
− Събиране и обработка на информация,
чрез преглед на документи и интервюта
с представители на заинтересованите
страни;
− Посещение на обекти по изпълнение на
Многофункционалното горско планиране;
− Запознаване и анализ на проблеми,
свързани с горите и горските територии,
поставени от заинтересованите страни.
Системата за Мониторинг и оценка (М&О)
представлява комплекс от последователни и
обвързани действия за проследяване ефективността и резултатите от предприетите действия
по прилагане на ПМСГ и включва:
− Самооценка (Вътрешен мониторинг - 1
и 3 година - принцип 1 и 5);
− Пълна самооценка (Вътрешен мониторинг - 2 и 4 година - принципи от 1 до
5);
− Проверка - ВЪНШЕН МОНИТОРИНГ И
ОЦЕНКА - всички принципи на 5-тата
година.
При Външния мониторинг се изготвя мониторингов Доклад, придружен с:
− Искания за коригиращи действия;
− Препоръки;
− Предложения.
На базата на Доклада се изработва Резюме,
което се публикува и с което се запознават заинтересованите страни и обществеността.
Системата за М&О е базирана на проверка
и оценка на 5 Принципа, 16 критерия и 47 индикатора (общо 48 таблици по всеки от критериите и индикаторите) [3].
2. Резултати от изследването.
Принцип 1. - 4 Критерия и
Принцип 2. - 2 Критерия и
Принцип 3. - 3 Критерия и
Принцип 4. - 3 Критерия и
Принцип 5. - 4 Критерия и

8 индикатора.
12 индикатора.
7 индикатора.
9 индикатора.
11 индикатора.

Анализирайки дейностите по изпълнение
на ПМСГ при мониторинга и оценката се констатира, че за сега не се налага предприемане
на коригиращи действия. Общата оценка е много благоприятна и ПМСГ се изпълнява много
добре, въпреки липсващата законова среда.

МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА МНОГОФУНКЦИОНАЛНО СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРИТЕ НА ОБЩИНА …

Общата оценка от мониторинга и оценката са

дадени в табл. 1.

Табл. 1. Обща оценка на изпълнението на ПМСГ за Община Генерал Тошево – 2009 г.
Принципи
Съдържание на Принцип
Обща оценка/
Оценка/
от 1 до 5
Удовлетвореност
брой точки
66
Много благоприятна
Принцип 1.
Нормативната и социално-икономическата среда са
подходящи за прилагане на ПМСГ
96
Много благоприятна
Принцип 2.
Предвидените и предприетите дейности по прилагане
на Плана са актуални и се подкрепят от ангажираните
в процеса страни
63
Много благоприятна
Принцип 3.
ПМСГ съответства на останалите стратегически документи, отнасящи се до регионалното развитие
75
Много благоприятна
Принцип 4.
Прилагането на плана има устойчив и многостранен
ефект
Благоприятна
84
Принцип 5.
Планът е ресурсното и информационно обезпечен

На базата на проведения мониторинг и
направеният задълбочен анализ на изпълнение
на дейностите по ПМСГ са направени 9 бр.
препоръки към изпълнението на ПМСГ и 1 бр.
препоръка за усъвършенстване на Методиката
за мониторинг и оценка на изпълнението на
ПМСГ.
Препоръка 1. Да се осигури актуална информация за ПМСГ сред местната общественост и ЗС.
Препоръка 2. Необходимо е на местно,
регионално и национално ниво да се търси
подкрепа и от други институции и организации.
Препоръка 3. Да се документират всички
публични изяви и да се води регулярен архив на
документи, снимки, видео записи и др., доказващи развитието на ПМСГ.
Препоръка 4. Изпълнението на мероприятията по ЛУП да запазят устойчивия си характер, като чрез това се постига изпълнение на
по-голямата част от приоритетите в ПМСГ.
Препоръка 5. Да се направят законодателни промени, гарантиращи приходи от горите
извън дърводобивната им функция, като основен средообразуващ, почвозащитен, водозащитен фактор в региона.
Препоръка 6. При ревизията на плана да
се потърси мнението на заинтересованите
страни и организации и да се опишат перспективите за изпълнение и развитие на описаната в
индикаторната таблица на ПМСГ инфраструктура.
Препоръка 7. Да се формулират проекти с
дейности, срокове и отговорници за изпълнение
по основните приоритети и цели и да се изготви
оперативен план.
Препоръка 8. Да се правят проучвания на
интересите и възможностите на Заинтересованите страни и се организират и провеждат фо-

руми, тематични срещи, публични изяви и/или
отчети, беседи.
Препоръка 9. Да се разработят и оформят
предложените програми и проекти към Плана.
В оперативните планове да се залагат финансови параметри дори и ориентировъчни.
Препоръка към Методиката за М&О на ПМСГ:
При изготвянето на Мониторинговия доклад и общата оценка на изпълнението на ПМСГ
и по-конкретно: общата оценка на съответните
принципи, да се повишат горните граници на
диапазона на „неблагоприятна” и „благоприятна” оценки с 1 точка. Това означава, че за да
има „благоприятна” оценка съответния принцип
при четен брой индикатори, трябва да има половината плюс една „добри” оценки на индикаторите.
Изчислението на границите на диапазоните
за „неблагоприятна”, „благоприятна” и „много
благоприятна” оценки да се извършва по следните формули:
Аnmin=N.3;
Аnmax=(((N.3)+(N.6))/2)+1;
Bnmin=Аnmax+1;
Bnmax=(((N.6)+(N.9))/2)+1;
Cnmin=Bnmax+1;
Cnmax=N.9,
където:
N е броят индикатори;
Аnmin и Аnmax – долна и горна граница на диапазона на „неблагоприятна”;
Bnmin и Bnmax – долна и горна граница
на диапазона на „благоприятна”;
Cnmin и Cnmax – долна и горна граница
на диапазона на „много благоприятна”;
3 – цифрово изражение на оценка на
индикатор „незадоволителна”;
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6 – цифрово изражение на оценка на
индикатор „добра”;

9 – цифрово изражение на оценка на
индикатор „много добра”.

Табл. 2. Диапазони на обща оценка на принцип за съответен брой индикатори
неблагоприятна
благоприятна
много благоприятна
Принцип
бр. индикатори
Аnmin
Аnmax
Bnmin
Bnmax
Cnmin
Cnmax

ПР 3
ПР 1
ПР 4
ПР 5
ПР 2

3

6

6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42

10
15
19
24
28
33
37
42
46
51
55
60
64

11
16
20
25
29
34
38
43
47
52
56
61
65

16
24
31
39
46
54
61
69
76
84
91
99
106

17
25
32
40
47
55
62
70
77
85
92
100
107

18
27
36
45
54
63
72
81
90
99
108
117
126

15

45

69

70

114

115

135

Заключение
− Направен e мониторинг на изпълнението на Плана за многофункционално
стопанисване на горите на територията
на община Генерал Тошево.
− Изводите са, че заложените дейности в
плана се изпълняват много добре.
− Поставените стратегически цели са актуални и се подкрепят от заинтересованите страни.
− Установява се несъвършенство на Методиката за мониторинг и оценка на
многофункционалното горско планиране и се предлага въвеждане на усъвършенствана точкова система за оценка
на критериите и индикаторите.
Главните приоритети са устойчиви и представят интересите на местните общности. Работата по повечето от тях е в ход, и въз основа
на това се дават препоръки и предложения за
по-нататъшно развитие в тези области.
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.
В заключение може да се каже, че ПМСГ
за Община Генерал Тошево /ДГС Генерал Тошево/ се изпълнява много добре и Ръководството на ДГС и ВГ следва да продължат прила-
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9

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

гането на плана, като се съобразят с направените препоръки.
От Мониторинга и оценката се вижда, че
екипът на ДГС и ЗС 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,
чрез включване на това планиране в новия закон за горите (вариант 2010).
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MONITORING OF IMPLEMENTATION OF MULTIFUNCTIONAL FOREST PLAN OF
GENERAL TOSHEVO MUNICIPALITY AND IMPROVE THE METHODOLOGY FOR
MONITORING AND EVALUATION
Vassil Stiptzov, Mariyana Marinova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Monitoring of implementation of multifunctional forest management plan is created in the Municipality
Toshevo. The conclusions are that the project activities in the plan is executed very well. The strategic objectives
are current and supported by stakeholders. It is ascertained that there is deficiency of methodology for monitoring
and evaluation of multifunctional forestry planning and is proposed to introduce an improved scoring system for
assessing criteria and indicators.
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Резюме
Защитава се следната изследователска теза: многофункционалното стопанисване като екологолесовъдски подход се свежда до съхраняване и повишаване на многообразието от естествени природни свойства на горите. Икономическият подход към многофункционалното стопанисване се създава с придаване производствен характер на всяко естествено природно свойство. Подържането на всяка една или комбинацията от
няколко производствени функции на границата на максималните производствени възможности е условието за
определяне алтернативната цена, която се заплаща за придобиване характер на производствена функция на
всяко естествено природно свойство на горската екосистема.
Ключови думи: многофункционално стопанисване, производствена функция, граница на максималните
производствени възможности
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Устойчивото развитие на горите и горското
стопанство на България не е състояние, което
веднъж завинаги трябва да бъде установено. То
не е и идеален образ, с който действителността
е длъжна да се съобразява. Устойчивото развитие отразява единството и борбата на полярните противоположности в обективните противоречия на природата и обществото. Условията за
решаване на конфликтите между полярните
противоположности са предопределени от съществуващите предпоставки. Те са продукт на
осъзнати закони, закономерности, принципи и
механизми. По тази причина трябва да бъдат
изучавани, за да може устойчивото развитие да
бъде управлявано. Най-общият поглед върху
информационните масиви от мониторинговата
система на горите и горското стопанство дава
основание да се твърди, че полярните противоположности в модела за управление н горското
стопанство на България са горовладелеца и
гороползвателя. Законът за горите (1997 г.) и
Законът за реституцията на горите (1997 г.)
защитават правата на собственост на двата
субекта. Така те се утвърждават като социални
ценности с ясно определени функции в обществото. Горовладелецът е икономическият предприемач, който има социалната функция да
остави подобрена собствеността върху горите
за бъдещите поколения. Гороползвателят пък е
този, който има социалната функция да извлича
доходи от предоставеното му за управление
имущество от собствениците без да намалява
капиталовата му стойност. Тяхна е и социалната функция да оставят подобрена тази собственост за бъдещите поколения [5]. Основните
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горовладелци в нашата страна към 2010 г. са
държавата и общините, който владеят около
85% от горските територии. Основните гороползватели пък са легитимираните съгласно чл.
62 на Търговския закон като публични предприятия ДГС и ДЛС. Като гороползвател на общинските гори са легитимирани общински лесничейства с различен статут.
Точно този обективен факт дава основание
горите да се разглеждат не само като монопол
на ДГС и ДЛС като легитимни юридически лица, изпълняващи социалната функция, стопанисване и управление, но и като монопол на
горовладелеца, който ги притежава. Икономическите отношения, които се пораждат от тези
две монополни права са разменени. В процеса
на размяната двата субекта се срещат, за да
прехвърлят права от тяхната собственост един
на друг с помощта на ценовия механизъм. И
двата субекта в този процес получават активи,
от които се очакват сегашни или бъдещи ползи.
Горската собственост е недвижима. Като всяка
недвижима собственост тя, съгласно съвременното вещно право, дава възможност за получаване на плодове както следва:
− Естествени плодове: движими вещи,
които се отделят периодично от горите като природни екосистеми, без да
се засяга тяхната цялостност. Когато
това отделяне води до подобряване на
горската собственост, т.е. до съхраняване и увеличаване на естествените
природни свойства на горите, е налице устойчиво развитие.
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−

Граждански плодове: доходът, който
всеки горовладелец получава за своята собственост не чрез отделяне на
движими вещи от нея и продаването
им на пазара, а по силата на правоотношение между него и икономическия предприемач, стопанисващ горите. Този доход именно е рентен и по
своята същност е икономическа реализация на собствеността върху гората като цяло, или на отделно нейно
природно свойство.
Когато институциите точно и недвусмислено защитават правата на собственост както
на горовладелеца, така и на гороползвателя,
тогава всеки един от тях придобива полагащите
му се плодове като икономическа реализация
на неговата собственост. Получаването на тези
плодове е невъзможно без осъществяване на
горскостопанско производство или, което е
друг израз на същото без ДГС и ДЛС, като икономически предприемачи да организират производствената функция – многофункционално
лесоползване.
Тази
многофункционалност
свързваме с всички лесовъдски дейности, чрез
които се преобразуват природните вещи, процеси и сили върху горските територии в потребителни стойности – блага, годни да задоволяват определени потребности. Няма значение
кое от естествените производствени свойства
на гората ще придобие характер на единична
производствена функция – дървопроизводствена, дивечовъдна, водоохранна и водорегулища
и т.н. или на многоцелева, съставяща комплекс
от природни свойства. Това което има значение
за всяка производствена функция е начинът на
лесоползването. Когато то е организирано около института на горската собственост и производство на горски блага, които имат стоков
характер от самия горовладелец, той получава
едновременно както естествените, така и гражданските плодове. В процеса на размяната неговият доход ще зависи от относителните цени
на стоковите продукти формирани на съответните пазари – местен, регионален, национален
и т.н. Когато е организирано като преотстъпено
право на гороползвател, горовладелецът получава само гражданските плодове под формата
на рентен доход, а гороползвателът естествените плодове – приходи от продажбите им от
съответните пазари. В исторически план и двете форми присъстват в механизма на лесоползването.

Горскостопанската история познава механизма на лесоползване, при който горовладелецът отдава правото на ползване на основния
продукт дървесината направо на гороползвателите (1887-1936 г.). Разпознат е и механизмът
на лесоползване, при който изключителното
право е предоставено на икономически организации, учредявани от държавата (1958-1997
г.). Разпознат е и механизъм, при който разменните отношения между горовладелците и
гороползвателите са осъществени с посредническа роля на бюджетни лесовъдски организации (1999-2008 г.) и т.н. [3].
Какви предимства и недостатъци са показали различните форми на лесоползване и как
институциите са защитавали интересите на
трите форми на икономическо предприемачество, също са проблем на безпристрастен икономически анализ. Този анализ също изисква
исторически подход, за да могат ясно да се
очертаят противоречията и конфликтите между
полярните противоположности в тях.
Накрая, но не на последно място, е исторически изведеният модел на лесопозване.
Дълго време от 130-годишната му история той
е подчинен на модел, който има за приоритет
лесовъдско-екологичния подход. Съвсем естествено е този подход да се осъществява въз основа на развитието на природните науки – биология, физика, математика, химия, ботаника,
дендрология, таксация, лесовъдство, механизация и т.н. На настоящия етап лесоползването е
вече назрял икономически проблем. Като такъв
той трябва да бъде обясняван с методите на
икономическите науки. Това означава икономическите процеси, закони, закономерности,
принципи и механизми да се разкриват чрез
икономически категории. Едно нещо са икономическите категории, съвсем друго нещо са
„икономическите теории, които ги обясняват“
[6]. В тази разработка акцентираме върху един
теоретичен и практически икономически проблем, поставен от Дж. Гълбрайт. Това е „какво
определя цените, който се заплащат за получените стоки и услуги и как да се разпределят
постъпленията в резултат на икономическата
активност, т.е. какво определя дела отиващ за
работна заплата, лихва, печалба, рента и т.н. "
[2]. Така поставен въпросът е твърде значим за
ценовия и планово-координационен механизъм
на лесоползването. Това, което господстващите
икономически идеи постулират е, че пазарните
цени се определят от търсенето и предлагането. Същевременно търсенето и предлагането
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се определя от производствените цени. Чрез
пазарните цени на горските блага се натрупват
доходи, които са основен финансов ресурс за
реинвестиране в горите. Нереализираните доходи са израз на отстъпление от максималните
производствени възможности и понесени загуби
за собствениците на гори и горски капитали.
Това е и ограничена възможност на горовладелци и гороползватели да оставят подобрена
тяхната собственост за бъдещите поколения.
Икономически проблем са и факторите,
които определят границите на производствените възможности на горските екосистеми, критериите осигуряващи социалното равновесие
между икономическите предприемачи в горския
сектор, институционалната защита на правото
за икономическа реализация на видовете собственост. Икономическият подход следователно
е необходим, за да се осъществи преход от
естествено възникнали към социално защитени
права на собственост. Икономическият проблем, който възниква, е как да се придаде характер на производствена функция на всяко
естествено природно свойство на гората. Икономически проблем е и как да се оценява
ефективността на всяка производствена функция, за да се управлява социалното равновесие
между икономическите предприемачи в горския
сектор. Само когато дадено естествено природно свойство на гората придобие характер на
производствена функция, само тогава горовладелецът и гороползвателят придобиват статуса
на икономически предприемачи. Тяхната социална функция е да придават стоков характер на
това природно свойство. Съвсем закономерно
от това следва, че икономическият подход е
онзи обществен механизъм, чрез който реалният принос на двата субекта трябва да намери
съответното количествено и качествено изражение.
Когато горските екосистеми се стопанисват на границите на производствените им възможности по всяко природно свойство, 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
гороползватели. По общия критерий за оптималност по Парето това означава: разпределението на добавената стойност между двата
субекта да става по относителни цени, приети
от тях за справедливи. Пак според този критерии достигането на ефективност на производството и размяната е условието за оптималност
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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 единия, без да се влошава положението от нереализирани ползи за другия. За
да стане това всички природни свойства, за
които са назрели икономическите условия, на
първо място следва да се защитят чрез институциите като обществена ценност. Има всички
икономически предпоставки, като нова институционализирана ценност на сегашния етап, да
се конституират водоохранните и водорегулиращи природни свойства на горските територии. Такива условия са назрели и за курортнотуристическите, полезащитните, дивечовъдните
и други свойства. Практически задачата е: 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 на доходи
по ценови вериги, различни от дървопроизводствената. Превръщането на което и да е природно свойство на горите в производствена функция като обществена ценност ще има, разбира
се, своята икономическа цена. Така, ако горски
територии ще се ползват с пълен приоритет за
водоохранност и водорегулиране например,
тази цена ще бъде равна на пропуснатите максимални ползи от дървопроизводствената в
полза на новата функция. Алтернативният избор може да бъде и от комбинация между дървопроизводствена и водоохранна и водорегулираща функция, което означава справедлива
икономическа реализация и по многоцелевото
използване. В този случай цената на пропуснатите ползи ще бъда ограничена до размера на
икономическата рационалност. Това ще бъде
онази цена, която друг икономически предприемач е в състояние да заплати за новата ценност. Ако тази нова производствена функция е
обособена като публична ценност, а продуктът
от нея 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 не
само до пазар. Те опират и до информация,
чрез която всяко едно природно свойство на
гората да бъде икономизирано. Тази информация е нужна на:
− Горовладелеца като икономически
предприемач, за да поддържа стойността на използване на владеените
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Стойност на използване от водоохрана и водоползване лв/m3/ha

от него горски територии на границата на производствените им възможности;
− Гороползвателя като икономически
предприемач, за да превърне ресурсите на гората в потребителна стойност и стойност.
Очевидно в икономическото отношение
между двата субекта, горските блага като кислород, дивеч, вода и т.н. не са само природен
дар, който е монополна собственост на държавата по конституция. Те са и продукт, създаден
върху горските екосистеми от икономическа
дейност на горовладелеца. Затова в стойност-
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та, натрупана по всички ценови вериги са създава и стойност, от която той трябва да бъде
възмезден. Този процес може да се илюстрира
чрез дървопроизводствената и водоохранната
производствена функция като две реални форми на съществуване.
Кривата на максималните производствени
възможности, ако горската територия е само с
дървопроизводствена, само водоохранна и водорегулираща функция или комбинация от тях
има вида, показан във фиг. 1.
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Фиг. 1. Крива на производствените възможности на горите

Кривата на максималните производствени
възможности илюстрира: какво трябва да получи собственика на гори като пропуснати ползи
от това, че е лишен да поддържа дървопроизводствената функция на границата на производствените възможности. Икономическата
логика показва, че това ще бъде алтернативната стойност на загубите от рентен доход от
нереализирани права за ползване на дървесина.
Тези нереализирани права могат да бъдат:

Пълни – когато доходите от дървесина са
нулеви. Тук загубата от нереализираните права
на лесоползване са 100% и следва да се осигури на 100% по ценовите вериги, алтернативни на дървопроизводствената;
Полуограничени – когато горите се ползват равнопоставено, както с дървопроизводствена, така и с друга функция. Тук справедливостта изисква 50% от доходите да бъдат за
сметка на дървопроизводствената, а другите
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50% - на водоохранната и водорегулиращата
функция, ловностопанската и т.н. функции;
Ограничени – когато горите се ползват с
приоритет на дървопроизводствената или някоя
друга функция. Тук е разумно доходите да са
за сметка на основната или алтернативната
функция в пропорция 75:25.
В заключение може да се каже, че в момента към лесоустройствения и лесовъдския
аспект на многофункционалното стопанисване
се появява и социална потребност от икономически аспект. Той се свързва с придобиване
производствен характер на естествените природни свойства на горите, за които са назрели
условия за горското производство.
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THE ECONOMIC APPROACH AS ALTERNATIVE OF THE ECOLOGICAL AND
SILVICILTURAL APPROACH IN THE PROCESS OF FOREST UTILIZATION
Nevena Shuleva-Alexova, Valentina Marinova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The following research thesis is defended: the multifunctional management as ecological and silvicultural
approach presents conservation and enhancement of the diversity of natural characteristics of the forests. The
economic approach to the multifunctional management is established with introducing of productive characteristics
to each natural feature. The maintenance of each one or of combination of several productive functions at the
boundary of maximal productive possibilities is condition for determination of alternative price, which is paid for
acquiring a character of productive function to every natural characteristics of the forest ecosystem.
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ОТНОСИТЕЛНИТЕ ЦЕНИ КАТО ОБЩЕСТВЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА СОЦИАЛНО
РАВНОВЕСИЕ В МОДЕЛИТЕ ЗА ЛЕСОПОЛЗВАНЕ
Валентина Маринова
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Резюме
Защитава се изследователската теза: относителните цени отразяващи съотношението между пазарните
цени на факторите за производство могат да се използват като обществен механизъм за социално равновесие
при разпределението на доходите в процеса на лесоползване. Само когато те се приемат за справедливи от
страните в икономическия процес те осигуряват не само социално равновесие, но и доход позволяващ на горовладелците и гороползвателите да решат социалната им функция в обществото.
Ключови думи: институция, относителни цени, горовладелец, гороползвател, социално равновесие, социална функция
Key words: institution, relative prices, forest owner, forest user, social equilibriumр, social function

Към 1997 г. горското стопанство функционира като единна лесоустройствена, охранителна, контролна и стопанска система и 100%
държавна собственост върху горите. В рамките
на обособените държавни горски стопанства
(ДГС, 178 бр.) беше развит целия цикъл на
стопанския възпроизводствен процес – от създаването на горите и опазването на горските
екосистеми, до осъществяване на горскостопански дейности на база на ресурсния им потенциал, в т.ч. дървесина, плодове, билки, гъби, дивеч и т.н. ДГС до 1998 г. функционират
като публични предприятия, организиращи своята дейност по закони и механизми, присъщи
на публичното и частнo право. Закона за горите
от 1958 г. е основният обществен механизъм,
чрез който държавата защитава едно от основните си публични блага – гората. Търговският
закон, законът за счетоводството, законът за
облагане доходите на физическите и юридическите лица и т.н. са общественият механизъм за
развитието им като легитимни стопански субекти. Развивайки се в тази обществена рамка
възниква логичният въпрос – имаме ли основание да смятаме, че бившите ДГС, техните регионални административно управленчески образования (РДГ) и Комитетът по горите (КГ) като
цяло са функционирали като устойчиви социални и икономически субекти, а горите като
устойчиви екосистеми. Основателен е и следващият въпрос – ако не са били такива, кои са
слабите звена в механизма на функционирането им към 1998 г., за да се търсят поефективни решения. Отговорът на тези въпроси
се съдържат в относителните цени по които са
се формирали доходите на икономическите

предприемачи. Относителните цени като икономическа категория отразяват съотношението
между пазарните цени на факторите за производство в ценовата верига на лесоползването.
Чрез тях се разпределя и брутната добавена
стойност между икономическите предприемачи: горовладелец – гороползвател. Когато двете страни приемат за справедливи относителните цени те са в социално равновесие. Това е
друг израз на това, че двата субекта са в състояние да решават социалните си функции в
моделите за управление на лесоползването.
Горните два аспекта ще изложим последователно.
Всяка структурна реформа в горския сектор би била оправдана, ако чрез нея се достигнат резултати по-добри от предходната форма
на организация на горския капитал. Проблемът
може да бъде поставен и по друг начин. Кой
беше онзи икономически критерий, който управляващите горския сектор използваха, за да
обосноват необходимостта от горска реформа
към 1997 г. Поставяме този въпрос, защото
съгласно закона за капиталистическото натрупване: никога едни производствени отношения
не се заменят с други преди да са изчерпали
потенциала си за развитие на производителните
сили и за ефективността на общественото производство [1, 2].
И пак съгласно този закон: Всяка една нова правна форма се ражда при старите обществени отношения или най-малкото е била в
процес на формиране. Първият обективен
факт, който констатираме е, че никъде не разкриваме нови форми на организация и управление, които управляващите след 1998 г. да
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имат право да обявят като по-висши от старите.
Това, което констатираме от обобщените
данни на ДГС до започване на структурната
рефеорма и които са пряк резултат от действащия към 1997 г. икономически механизъм
сме систематизирали във фиг. 1. Това са данни
от дейността на 178 ДЛ в обхвата на бившия
КГ.
През 1997 г. горският сектор на страната,
управляван от НУГ, реализира приходи от всичките си стопански дейности приблизително
около 150 млн. лв. С икономическия механизъм са задействани косвени и преки плащания
към единния собственик на горите – държаваДДС
17 000
(7 000)

Тарифни такси
46 608

Приходи
150 000
(75 480)

Разходи
149 966
(84 286)

(МГ 30 392)

Фонд
“ПКБ”
2200 (1035)

ФРЗ
51 000
(31 933)

Разходи по
заплати
36 800
(20 183)

ДОД
8 900
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Общински
данък
3 (0)

Брутна
печалба
34 (0)
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7
(0)

та, както следва: рента (тарифни такси) около
47 млн. лв., данък добавена стойност (косвен
данък) – 17 млн. лв., държавно обществено
осигуряване и фонд „ПКБ“ – 2,2 млн. лв., данък общ доход – около 8,9 млн. лв., данък
печалба – около 10 хил. лв. Всеки приход от
един лев е донесъл финансов резултат (брутна
добавена стойност) в полза на бюджета от 0,58
лв. Това означава, че горската икономика управлявана от НУГ, е функционирал устойчиво
към 1997 г. и е задоволявал интересите на
основните участници в икономическия възпроизводствен процес – държава, наемна работна
сила, община и до известна степен на легитимните стопански субекти – ДГС [1, 2].
Дивидент
20%
5
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Данък върху
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(0)
Резерви
19
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Лихва по кредит
0
(0)

НФП
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0
(0)

ДОО и надбавки
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(7715)

ДОО
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Забележка: Данните в скобите са от Отчета за приходи и разходи на НУГ за 2000 година.

Фиг. 1. Икономическа схема на НУГ (в хил. лв.) за 1998 г. и 2000 г. (По [1, 2])

Като отрицателна страна на действащия
механизъм следва да се отбележи неспособността му да натрупва нетен финансов приход
за разпределение. Поради това остават незадоволени интересите, свързани със собствеността върху агентите за производство [1, 2]:
− пасиви (покупателна сила) – почти не е
разпределян дивидент;
− активите (средствата за производство)
– недостатъчни са ресурсите за
− натрупване под формата на резерви, с
което се блокира натрупването на активи;
− информационни ресурси (мениджмънт)
– механизмът не е позволявал формиране на предприемачески доход, тъй
като горските управи са със статут на

232

наемна работна сила в ДГС и доходите
им се формират чрез фондовете на
работната заплата.
Второ, логично е да се очаква, че при тази
ситуация със структурната реформа би трябвало да се отстранят горните недостатъци на
икономическия механизъм за управление на
горския сектор на България. Следва да се отбележи, че отстраняването на тези слабости на
механизма за управление към 1997 г. бяха
действително наложителни. Два са факторите,
които ни дават основание за този извод: от една
страна липсата на стимул за натрупване на
нетен финансов приход в чaстта му за резерви
в продължение на осем години (периода 19901997 г.) доведе до морално и физическо изхабяване на дълготрайните активи. Този процес
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беше възпрепятстван и от недоизползваните
възможности на кредитните ресурси за дългосрочни инвестиции. От друга страна статутът на
горските управи като наемна работна сила на
горскостопанските предприятия, ги мотивираха
към формиране на ресурс за преразпределение
като работна заплата, но не и като нетен финансов приход. Като правило само през периода 1995-1997 г. вкл. горските управи осигуряваха за себе си от 4 до 8 допълнителни брутни
заплати чрез премиен механизъм. Тава беше
разбира се обективно обусловен процес от
начина на управление на горското стопанство.
В продължение на 8 г. след започване на промените в страната, единствено управлението на
горите и горското стопанства по същество останаха по старите механизми до 1997 г. По
точно е да се каже, че принципите на централизираната икономика, действащи в условията на
социалистическата икономика останаха непроменени. Горският сектор се управляваше при
спазване на старата политическа доктрина, а
именно: централизирано планиране; управление и контрол чрез държавен план (като само
думата план беше заменена с разчет); мотивация на управленския персонал чрез премията;
собствеността върху горите и активите на
правните субекти за дървопроизводство и дърводобив - изключително държавна [1, 2].
При тази политическа доктрина и разбира
се с изложените по-горе крайни резултати от
горскостопанската дейност, започнаха промените в горския сектор. Това, което очакваха
всички беше политическата доктрина да бъде
поставена по нов начин. Новият начин изискваше: преход от централизирано към децентрализирано планиране; създаване на механизъм за
управление и контрол върху дейността на
правните стопански субекти, който да замени
държавния план със свободния пазар на стоките и услугите от горското стопанство; замяна
на премията като фактор за мотивация на работната сила с печалбата; преминаване от
единна държавна собственост на горите към
плурализъм на собствеността.
Десет години след реформата имаме
всичките основания да смятаме, че това, което
логично се очакваше не беше постигнато. Разделянето на лесовъдската от стопанската дейност не премахна механизма на централизира-

ното планиране. Напротив, централизираното
планиране беше запазено под нова форма.
Така например, при стария механизъм лесосечният фонд се утвърждаваше на ДГС и те
организираха дейността по усвояването му. С
новия механизъм лесосечният фонд се предоставя на държавните лесничейства, а те организират механизъм на неговата разпродажба. По
същество не се промени и управлението, и
контрола на стопанисването и ползването на
горите чрез единен държавен план. Опитът да
се създаде свободен пазар чрез тръжна система беше на няколко пъти блокиран от Министерство на земеделието и горите.
Не се промени и мотивацията на горския
персонал. Нещо повече, горската система на
страната започна да се управлява като бюджетна дейност. Премахнат беше дори механизмът
на премията като мотивация за рационалност и
ефективност на органите за управление. Накрая, но не на последно място, собствеността
върху горите не можа да се трансформира от
изключително държавна в плуралистична. Там,
където бяха въведени реституционните закони
не се създадоха условия собствеността да стане икономическо отношение. Казано по друг
начин, продължава да се робува и сега още на
юридическата форма на собственост, а не на
икономическа реализация на всеки вид собственост. И към 2009 г. частните горовледелци
все още не са в състояние да извличат доходи
от собствените им гори чрез стойнсостта на
тяхното използване, а не само от отчуждаване
и т.н.
През 2007 г., т.е. десет години след започване на структурната реформа можем да
дефинираме модела за управление на горите и
на горските блага като: модел изключително
административен. На върха на управлението
стои НУГ, в средата са РУГ, а в основата на
пирамидата – ДЛ. Нито един от тези субекти
няма статут на стопанска организация по законите на частното право.
Икономическата схема, въз основа на която се осъществява тяхната бюджетна дейност
има вида, показан на фиг. 1.
На равнище ДЛ приходите се формират
чрез механизма за продажба на лесосечния
фонд. Това обаче не са приходи на стопанския
субект ДЛ, а са трансферирани приходи от ДЛ
към бюджета на НУГ1.

1
От 2000 г. със Закона за държавния бюджет НФ „Българска гора“ е трансформиран в бюджет на НУГ. Това е поредният
административен произвол, с който е игнориран ЗГ.
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Разходната част на бюджета е за издръжка
на дейностите, осъществявани от държавното
лесничейство. Същият характер имат приходите и разходите на средното равнище - РУГ и на
НУГ.
Статутът на структурите за управление на
горите и горското стопанство ни дават основание да дефинираме правната форма на организация на горския капитал. Към 2007 г. по своя
характер тя е публично предприятие (НУГ) с
регионални звена (РУГ) и местни органи (ДЛ). В
това предприятие работят около 7 500 души
персонал. Те са наемници на държавата собственик и получават доходите си от бюджета.
Тези 7,5 хил. души са призвани да завъртят
голямото и тромаво колело на горскостопанския отрасъл. Някъде на върха трябва да се
вземе решението. Това решение трябва да придобие юридическа форма – наредба, инструкция и т.н. Всичко би било много добре, ако
решенията достигнат навреме до крайния изпълнител или ако отговарят на обективното
битие. А ако има дефекти и се стигне до финансов срив или до унищожение на цели горски
насаждения? Не може и да няма дефекти. Толкова сложни са обществените отношения, природните и икономическите условия на територията на отделните горски стопанства. Тази
сложност в нейната конкретност изисква свобода на местните органи на горската власт.
Към 2007 г. те нямат самочувствието на свободни стопани, овластени да вземат решения.
Лесовъдската колегия от икономически предприемачи вече не се занимава със стопанска
дейност. Правилникът, инструкцията, наредбата
и т.н. не позволяват тази дейност. Те са със
статут на държавна бюрокрация, осъществяваща контролни и охранителни функции. Стопанисването като икономическа и управленска
категория е право на вземане на решения в
условията на ограничени ресурси. Поднормативните актове блокират това право или което е
същото – блокират пазарните механизми на
управление. Съвсем естествено се стига до
поредния абсурд. Социалистическият механизъм с неговия закон за горите от 1958 г. създаде капиталистически форми на организация
на горския капитал. Този, новият, наричан пазарен, създаде чисто бюджетна форма на организация в най-лошата му форма - държавен
монополизъм.
Идеологията на горската реформа и нейната реализация след 1997 г. може би ще възразят на тази наша оценка. Навярно ще потър234

сят аргументи в отделянето на стопанската
дейност извън дейността на лесничействата. На
този въпрос ние вече се спряхме като на правен абсурд. Остава само да допълним това
твърдение и с последиците от него. Авторите
на реформата, може би с най-добри намерения
смятаха, че приватизацията на търговските
дружества (67) е онзи обществен механизъм,
който ще постави горското стопанство в среда
на пазарна икономика. Критерии за истина не
са намеренията, а постигнатите резултати. А те
показват, че приватизацията не създаде пазарно
ориентирана горска икономика. Тя не доведе
до икономически просперитет и благоденствие
на заетите в горския сектор. Това беше поредното административно насилие, с което се отне
правото на стопанисване върху горските блага
на повече от 7,5 хил. души. Това стана чрез
прехвърляне правото за контрол и управление
на горски капитал на „клиентелисти“ на политическите предприемачи. Те нямаха за задача
да я съхранят и да й дадат шанс за икономическа реализация. Те не можеха да сторят това
тъй като не притежаваха необходимата за целта компетентност.
Не случаен е фактът, че 90% от търговските дружества още през 2003 г. изпаднаха в
ситуация на неплатежоспособност, а към 2007
г. всички бяха обявени във финансова несъстоятелност. Не е случаен и фактът, че на тяхно
място в горското икономическо пространство
се появиха нови правни субекти за дървопроизводство и дърводобив. Те бяха пуснати на воля
в българската гора. Последиците от това бяха,
че гората като обществена ценност беше подложена на свръх интензивно ползване от над
1900 легитимни икономически предприемачи
за дърводобив. Наруши се социалното равновесие между икономическите предприемачи и
горовладелци. Оптималността на многоцелевата производствена функция се вложи и по двете
измерения – ефективност на производството и
ефективност на размяната.
Трето, основното и главното противоречие
в горския сектор през периода 1997-2007 г. се
разрешава винаги интуитивно, без осъзнаване
на тяхната същност. Институциите за управление на горския сектор стимулират разграничението между полярните им противоположности,
създавайки бариери пред алтернативите за взаимно проникване и неутрализиране [3]. Икономическите характеристики на пруския модел, в
рамките на който се формират тези разграничителни линии през периода 2004-2009 г., са

ОТНОСИТЕЛНИТЕ ЦЕНИ КАТО ОБЩЕСТВЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА СОЦИАЛНО РАВНОВЕСИЕ В МОДЕЛИТЕ ЗА ЛЕСОПОЛЗВАНЕ

телите около 20-101,5%. Това е норма на печалба, която е по-високо от лихвения процент
по предоставяните от търговските банки през
този период кредити. С този факт се обяснява
стремежът към инвестиране в горската ни
промишленост и, разбира се, повишеното търсене на дървесни и недървесни ресурси. Нормата на печалба, която се е установила като
приемлива за двете страни, формира ценово
равнище, което позволява на горовладелците да
извлекат доход (рентен) от права върху собственост през този период между 38,8% и 51,8%
от пазарната цена [3].

представени в табл. 1. Гороползвателите в този
модел заплащат право на ползване на стояща
на корен дървесина по правила определени в
основните институции – Закон за горите и поднормативните документи за неговото прилагане. Собствеността върху добитата дървесина е
на гороползвателите.
През периода 2004-2007 г. коефициентът
на жертвана стойност, осигуряващ социално
равновесие между горовладелците и гороползвателите е r ≈ от 0,19 до 0,31. Тази стойност е
около оптималната за да се постигне социално
равновесие между тях. Същевременно тя е
осигурявала норма на печалба на гороползва-

Табл. 1. Икономически характеристики на пруския модел
Показатели
Мярка
Количество дървесина)
млн. m3
Приходи от продажби на гороползвателите
млн.лв.
Добивни разходи
Приходи на горовладелците от собственост
Брутна печалба, формирана при гороползвателите (необложена с данък)
Средна пазарна стойност на 1 m3
Норма на рентен доход
Средна стойност на приходите от собственост
от 1 m3
Коефициент на жертвана стойност
Средна стойност на добивните разходи за 1 m3
Брутна печалба, формирана при гороползвателите (необложена с данък) от 1 m3
Норма на печалба на гороползватели на база
производствени разходи
Транзакционни разходи (горовладелец – гороползвател)

млн. лв.
млн. лв.
млн. лв.

за разпределение на доходите от дървесина
2004
2005
2006
2007
2009
4,530
4,165
4,117
3,749
3,306
195,05
204,9
212,7
228,8 232,21
4
76,43
72,19
72,22
70,13
73,29
118,4
94,36
105,10
90,01
81,69
9
34,11

35,41

38,9

72,17

40,07

3

лв./m
%

45,23
46,1

51,07
49,4

55,60
51,8

61,94
38,8

59,00
41,9

лв./m3

20,83

25,23

28,78

24,01

24,71

лв./m3

0,19
16,87

0,20
17,33

0,20
17,54

0,31
18,68

0,26
22,17

лв./m3

7,53

8,57

9,28

18,98

12,12

%

19,97

20,13

19,96

101,6

54,47

млн. лв.

55,86

52,42

54,89

68,4

69,3

Общият обем на транзакциите между горовладелците и гороползвателите между 52,32
и 69,3 млн. лв. Двата субекта горовладелец и
гороползвател, чрез относителните цени разпределят помежду си добавената стойност, извличайки доходи, които им позволяват да решават социалните си функции при възприет пруски модел на институционална промяна. Нека
повторим още веднъж, при този модел двата
субекта имат различни социални роли. Статусът на горовладелеца в обществото му предопределя социалната роля да се грижи за гората,
да извлича доходи от нея, да инвестира в нови
гори, да придобива нови гори, да определя техните функции и т. н. Статусът на гороползвателя в обществото му предопределя социалната роля да се грижи за придобитите от него

активи, да натрупва нови активи, да използва
рационално ресурсите от горски блага и т. н.
При тези роли всяко смесване или предоставяне на функции, които единият от двата субекта
не е в състояние да изпълни, увеличава стойността на транзакциите между тях [3]. Това
води до диспропорции, критерий, за което е
отклонението от критерия за оптимална жертвана стойност (r=0,5) при разпределението на
добавената стойност между двата субекта. Отчетите показват, че през периода 2004–2009 г.
гороползвателите у нас са били в поблагоприятни условия за изпълнение на социалните си роли. Коефициентът на жертваната
стойност е между 0,20–0,31. Той показва посоката на мерките за осигуряване на статусната им равнопоставеност. Ако коефициентът е с
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трайна тенденция към понижаване, ще се получи отлив на капитали за инвестиране в горите.
В последствие това ще се отрази и на доходите
на гороползватлите. При всички случаи те ще
бъдат облагодетелстваната страна. Ако е с
тенденция към повишаване, ощетени ще се
окажат горовладелците. Затова промяната в
първия случай следва да се насочи към разпределение, повишаващо доходите на горовладелците, а във втория – на гороползвателите. Критерият за достигнат баланс между тях е доходите от права на собственост за горовладелците да се регулират чрез коефициента на жертвана стойност r=0,5 при предварително приспаднати добивни разходи (e+d). Този факт сега
е недооценяван от управляващите горския сектор. Не се отчита, че приходите на гороползвателите са функция от количеството на продажбите и цените на добитите горски блага. Цената
като заключителен акт от транзакциите се
формира от покупателната сила на купувачите
на съответните пазари. В нея, както трябва да
се очаква, се вписват доходите на всички собственици на производствени фактори в горския
сектор. Ако институциите създават бариери за
проникване на капитали от горовладелци към
гороползватели и обратно, са налице разграничителни линии, които водят до конфликти. Поради това поредната институционална промяна
се нуждае от нова концепция. Необходимо е
такова публично-частно партньорство, което да
осигури рентен и предприемачески доход, взаимно приемливи за горовладелци и гороползватели. Само по този начин двата субекта ще
имат възможност да решават успешно общест-

вените си функции. Това, което е особено важно да се осъзнае е, че относителните цени на
благата – собственост на горовладелци и гороползватели, се отклоняват от стойността поради два фактора: асиметричност на информацията и несъвършената конкуренция. Тяхното
равнище на съответните пазари осигурява възможности за реализирането на рентен доход и
предприемачески печалби. Затова и двете
страни са заинтересовани да имат достатъчно
информация за състоянието на съответните
пазари и икономически условия, доближаващи
се до съвършена конкуренция. Това означава,
че горският сектор се нуждае от качествено
нова информационна система за пазарите и
достатъчно икономически субекти, за да се
задейства механизмът на относителните цени
[3].
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THE RELATIVE PRICES AS PUBLIC MECHANISM FOR SOCIAL BALANCE IN THE
FOREST UTILIZATION MODELS
Valentina Marinova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The following research thesis is defended: the relative prices reflecting the correlation among the market
prices of the productive factors can be used as public mechanism for social balance in distribution of the incomes
in the process of forest utilization. Only if they are accepted as fair from the parties in the economic process they
provide not only social balance but also income allowing to forest owners and users of the forests to fulfill their
social function for the society.
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СТОЙНОСТНИТЕ ОЦЕНКИ НА ГОРСКИТЕ ИМОТИ ПО
БАЗИСНИ ЦЕНИ
Даниела Георгиева
Лесотехнически университет, София
Резюме
Понастоящем все по-належащо става изготвянето на стойностни оценки на големи горски масиви, в т.ч.
горите на цяло горско стопанство, породено от необходимостта от издаване на актове на държавна собственост, вписване на всички горски имоти в Кадастъра и финансовите отчети на собствениците. Ето защо, цел на
настоящото изследване е да се направи сравнителен анализ на стойностните оценки на горските имоти по
„Наредбата за базисни цени” и по опростената оценка чрез парични таблици, както и да се установи разликата
между двете оценки.
Ключови думи: оценка на гори, базисна цена на горски имот, парични таблици
Key words: Forest appraisal, Basic price of a forest estate, monetary table

Увод
В условията на пазарна икономика и непрекъснато повишаващи се изисквания към горите и техните многообразни ресурси, стойностната оценка на горите се превръща в необходима и задължителна дейност. Понастоящем в отрасъл горско стопанство се прави
т.нар. натурална оценка. Тази оценка се практикува в горскостопанската дейност и служи
като основа за изработване на различни документи, отчетни форми и за статистическа информация. От друга страна, все по-належащо
става изготвянето на стойностни оценки на
големи горски масиви, в т.ч. горите на цяло
горско стопанство, било то държавно или общинско, породено от необходимостта от издаване на актове на държавна собственост, вписване на всички горски имоти в Кадастъра и
финансовите отчети на собствениците.
Понастоящем в България в два действащи
нормативни документи – „Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените
площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд” и
„Наредба №6 за устройство на горите и земите
от горския фонд и на ловностопанските райони
в Република България” е регламентиран механизмът на ценообразуване и определяне на
т.нар. базисни цени на горските имоти.
Поради значимостта на този проблем в това изследване се прави сравнителен анализ на
стойностните оценки на горските имоти по
действащите нормативни документи.
Обект на оценка са представителни черборови култури и зимендъбови насаждения от
различни бонитети, разположени на територия-

та на ДЛС „Тополовград”. Изборът е обусловен
от значимия дял на тези гори на територията на
стопанството.
Цел на настоящото изследване е да се
направи сравнителен анализ на стойностните
оценки на горските имоти по „Наредбата за
базисни цени” и по опростената оценка чрез
парични таблици, както и да се установи разликата между двете оценки.
В съответствие с тази цел са поставени за
решаване следните задачи:
1. Да се заложат пробни площи в обектите на оценка - представителни черборови култури и зимендъбови насаждения от различни бонитети;
2. Да се изготви стойностна оценка на
обектите на оценка по „Наредбата за
базисни цени” и парични таблици по
базисни цени;
3. Да се направи сравнение между двете
оценки и се анализират базисните и
пазарни цени на горските имоти.
Изследването е направено по данни, предоставени от ДЛС „Тополовград", които са
обработени и анализирани с помощта на ЕХСЕL
на Microsoft. То няма претенции да представи
всички аспекти на стойностната оценка на горските имоти. Направена е сравнителна оценка
на горски имоти по базисни цени - един актуален и важен въпрос, без да се смята, че всичко
е изчерпано. Изследването е съобразено с
нормативната база към 30 януари 2010 г.
1. Метод на работа
От методическа гледна точка стойностната
оценка на горите е сложен и труден въпрос.
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Сложността произтича от спецификата на гората – дълъг производствен процес, доминиращо
участие на природните сили, многообразие на
горските ресурси, а трудността е свързана с
необходимостта от съответната информация за
горските екосистеми, каквато на този етап или
липсва или трудно се събира чрез провеждането на обемисти и разнородни теренни проучвания, свързани с доста разходи.
Под горски имот се разбира поземлен
имот от горския фонд, а под оценка на горски
имот - определяне стойността на имота към
определена дата. Горските имоти обикновено
включват две съставни части: земята и насаждението (дървостоя). Стойността на имота е
сума от стойността на земята и стойността на
насаждението.
По условията и реда на „Наредбата за базисни цени” оценката на горските имоти е изготвена по посочения алгоритъм, а именно:
Алгоритъм за определяне базисната цена
на горските имоти
1. Определяне вида на насаждението;
2. Формиране на елементите гора за различните дървесни видове, участващи в състава
на насаждението;
3. Определяне таксационните показатели на
елемента гора: среден диаметър, средна
височина, средна възраст, бонитет, височинен разред и сортиментна структура;
4. Определянето стойността на дървесината
на корен в сегашна възраст за елемента гора включва следните елементи:
− Детерминиране на единичните цени по
категории дървесина;
− Определяне на разходите за сеч и първична обработка;
− Определяне на разходите за извоз.
5. Определяне на очакваема стойност за елемента гора, ако не е достигнало турнусна
възраст по формулата на Блуме, в т.ч.:
− Изчисляване стойността на дървостоя в
турнусна възраст;
− Определяне факторът на възрастта;
− Изчисляване на разходите за създаване
на насаждението.
6. Определяне цената на елемента гора.
7. Определянето базисната цена на земята на
оценявания горски имот (В) включва следните етапи:
− Детерминиране цената на земята, според типа месторастене;
− Изчисляване на коефициента за местоположение;
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−

Определяне на добавка, според категорията на населеното място.
При опростената оценка на насажденията
са използвани данни от лесоустройствения
проект и с помощта на парични таблици е извършена оценката. Паричните таблици са удобен и бърз способ за извършване на приблизителни оценки на горски имоти и оценка на единични горски дървета. „Паричните таблици по
базисни цени” [6] са изчислени по условията и
реда на Наредбата за базисни цени, въз основа
на утвърдените обемни и сортиментни таблици.
Паричните таблици са приети на Експертен
технико-икономически съвет на Националното
управление по горите на 20.12.2005 г.
8. Абсолютната разлика на базисните цени на
горските имоти е изчислена по следната
формула:

ΔWгс имот = WгсНаредбата
− WгсПТимот
имот
където:

(1)

ΔWгс имот е абсолютната разлика на базисните цени на горските имоти, лв.;

WгсНаредбата
имот

- базисната цена на оценява-

ния горски имот, определена по реда и
условията на Наредбата за базисни цени, лв./ha;

WгсПТимот

- базисната цена на оценявания

горски имот, определена по паричните
таблици за базисни цени, лв./ha;
9. Относителното изменение на базисните
цени на горските имоти е изчислено по
следната формула:

− W гсПТимот
W гсНаредбата
~
имот
ΔW гс имот =
⋅ 100 ,
W гсНаредбата
имот

(2)

~

където ΔWгс имот е относителното изменение на
базисните цени на горските имоти, %.
2. Характеристика на обекта на оценка
Общата площ, която стопанисва ДЛС „Тополовград” е 25300 ha, от които залесената
площ е 20143,5 ha, т.е. 80,9% от общата
площ. Стопанството е разположено върху част
от северните и североизточните склонове на
Сакар планина и част от склоновете покрай
река Тунджа. Общо дървопроизводителната
площ на стопанството е 21475,7 ha, което
86,2% от площта и. недървопроизводителната
горска площ е 3440,3 ha, което е 13,8% от
площта. Изредените култури и насаждения зае-
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−

мат 4,7% от общата площ на стопанството.
Незалесената дървопроиз-водителна площ е
1332,2 ha или 5,3% от общата площ.
От дървесните видове най-голямо е участието на зимния дъб (24%), благуна (20%) и
културите от черен бор (20%). Ето защо са
заложени шест пробни площи за насаждения от
най-често срещаните дървесни видове, в т.ч.:
− три в представителни насаждения от
черборови култури от І, ІІ и ІІІ бонитет
на възраст 35, 45 и 55 г.

1
2
3
4
5
6

220/к
215/р
206/е
202/в
201/в
201/ж

чб
чб
чб
здб
здб
здб

3. Сравнителен анализ на стойностните оценки
на горските имоти
За шестте обекта на оценка са изготвени
стойностни оценки на горските имоти по „Наредбата за базисни цени” и опростената оценка
чрез парични таблици. В табл. 1. са дадени
обобщените резултати от направените стойностни оценки за шестте обекта на оценка по „Наредбата за базисни цени” и паричните таблици.

Табл. 1. Сравнителна таблица на стойностите оценки
Възраст Турнус БониИзв.
Базисна
Базисна
на оц.
на сеч
тет
разс.
цена на 1 цена на 1
нас.
ha по
ha по пар.
Наредба
табл.
год.
год.
m
лв./ha
лв./ha
35
80
III
100
9021
7827
45
80
I
200
11731
10678
55
80
II
100
17553
11186
55
100
II
300
8770
9352
65
60
IV
200
5246
5033
85
60
III
300
6230
6319

лв.
1194
1053
6367
-582
213
-89

%
13,2
9,0
36,3
-6,6
4,1
-1,4

20000

20000
18000

базисна цена на гс имот по Наредбата за баз.цени, лв./ha

16000

базисна цена на гс имот по парични табл. лв./ha

17553

18000
16000
14000

14000
11731

12000
лв.

Отн.
разлика

те на допустимото ±10%, докато за обект 3 –
55 г. черборова култура, ІІ бонитет относителното изменение е по-голямо и достига 36,3%.
Това се дължи на извършените екстраполации
за прогнозните височини и прогнозните запаси.
В таблиците за растеж и производителност на
черборови култури стойностите са до 70 г.
възраст. Тъй като турнусът на сеч е 80 години,
ето защо са направени екстраполации на прогнозните стойности при различните бонитети.

На фиг. 1. са представени базисните цени
на оценяваните черборови насаждения – обект
1, обект 2 и обект 3. Докато абсолютната разлика и относителното изменение на стойностните оценки по двата начина са представени на
фиг. 2.
От табл. 1., фиг. 1. и фиг. 2. се установява, че за обект 1 – 35 г. черборова култура, ІІІ
бонитет и обект 2 - 45 г.черборова култура, І
бонитет относителното изменение е в граници-

10000

Абс.
разлика

9021

12000
11186

10678

10000

лв.

Обект Подотдел Дърв.
на
вид
оценка

три в представителни насаждения от
зимен дъб от II, IV и III бонитет на възраст 55, 65 и 85 г.

8000

8000
7827
6000

6000

4000

4000

2000

2000
0

0
III
35

I

II

45

55

бонитет/ години

Фиг. 1. Базисни цени на оценяваните имоти от черен бор

От друга страна, паричните таблици са изготвени по последните стойности, които има в
таблиците за растеж и производителност, т.е.
не е правена екстраполация на таксационните
показатели. Ето защо се получават по-високите

стойности по „Наредбата за базисни цени”.
Откъдето следва, че е препоръчително да се
актуализират таблиците за растеж и производителност за отделните дървесни видове съобразно посочените турнуси в Приложение №5 на
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„Наредбата за базисни цени”, за да не се получават тези по-големи разлики в изчислените
базисни цени.

На фиг. 3. са представени базисните цени
на оценяваните зимендъбови насаждения –
обект 4, обект 5 и обект 6.

Фиг. 2. Относително изменение на базисните цени на оценяваните имоти по двата начина

Фиг. 3. Базисни цени на оценяваните имоти от зимен дъб

От табл. 1., фиг. 2. и фиг. 3. се установява, че и за трите обекта 4, 5 и 6 – зимен дъбови насаждения относителните изменения са
незначителни до ±6%. Докато при черборовите
насаждения базисните цени по Наредбата са
по-високи от тези по паричните таблици, то тук
се констатира противоположната тенденция –
за обект 4 и обект 6 базисните цени по Наредбата са по-ниски от тези по паричните таблици.
Тук трябва да се разгледа още един съществен момент свързан с т. нар. „пазарна
оценка на насажденията” според условията на
„Наредбата за устройство на горите”, т. 4 на
Пр. №19. Там е указано, че:
„За устройствени цели оценката се извършва по агрегирани данни (опростена оценка).
Опростената оценка на дървостоя се извършва
по табл. №75 (разпределение на запаса по
дървесни видове и класове на възраст) посредством формулата: E = A ⋅ f , където f е средната цена на корен на обезличен куб.м от дървесния вид, определена по счетоводни данни на
местното държавно лесничейство” [8].
По отношение оценката на земята не е посочено нищо.
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Трябва да се отбележи, че този метод е
едроплощен, т.е. приложим за цели горски
стопанства и участъци, за които има агрегирани данни, но не за отдели и подотдели. Това се
установява от факта, че средната цена на корен за обезличен кубически метър е известна
само за горското стопанство като цяло и за
големите му подразделения – участъци, землища, но в повечето случаи не е известна за
отделния подотдел или имот. Ако пък някаква
средна за ДГС цена се приложи за отделен подотдел, с това се игнорират производствените
условия в подотдела, което е неприемливо. С
други думи този метод трябва да си остане за
това, за което е правен – за бърза оценка на
горите по таблиците, приложени към проекта.
От казаното е видно, че опростеният метод по
Наредба №6 не е годен за заприходяване и
актуване.
Ако обаче е необходимо да се изготвя опростена стойностна оценка по данни от таксационно описание, коректно е да се използват
паричните таблици по базисни цени. Настоящото изследване показва, че тя е достатъчно точна за заприходяване и актуване и във всеки
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случай е по-добра за тази цел от данъчната
оценка.
Така също от направените оценки и сравнения на шестте обекта се установи, че относителното изменение на базисните цени по
Наредбата и тези по паричните таблици са в
границите на допустимото ±10%. Откъдето
следва, че опростените стойностни оценки на
горските имоти по парични таблици по базисни
цени могат да се използват както при изготвяне
на стойностна оценка на горските имоти във
връзка с издаване на актове на държавна собственост, вписване на всички горски имоти в
Кадастъра и финансовите отчети на собствениците, за отчетите на статистиката, при застраховане, ипотеки и други случаи, за които се
изисква стойностна оценка, така и за устройствени цели.
Изводи и препоръки
− Установи се, че средната базисна цена на
оценяваните горски имоти по Наредбата за
базисните цени е 9759 лв./ha, 976 лв./dкa,
0,98 лв./m2;
− Средната цена на оценените насаждения
изчислена по парични таблици е 8399
лв./ha, 840 лв./dкa, 0,84 лв./m2;
− Средната базисна цена на горска земя е
369 лв./dкa 0,37 лв./m2.
За обектите с черборови култури се установи,
че:
− Средната цена на оценените черборови
култури по Наредбата за базисните цени е
12768 лв./ha, 1277 лв./dкa, 1,28 лв./m2;
− Средната цена на оценените черборови
култури изчислена по парични таблици е
9897 лв./ha, 990 лв./dкa, 0,99 лв./m2;
− за обект 1 – 35 г. черборова култура, ІІІ
бонитет и обект 2 - 45 г.черборова култура,
І бонитет относителното изменение е в границите на допустимото ±10%, докато за
обект 3 – 55 г.черборова култура, ІІ бонитет относителното изменение е по-голямо и
достига 36,3%. Това се дължи на извършените екстраполации за прогнозните височини и прогнозните запаси.
За обектите със зимендъбови насаждения се
установи, че:
− Средната цена на оценените зимендъбови
насаждения по Наредбата за базисните цени
е 6749 лв./ha, 675 лв./dкa, 0,68 лв./m2;
− Средната цена на оценените зимендъбови
насаждения изчислена по парични таблици е
6901 лв./ha, 690 лв./dкa, 0,69 лв./m2;

−

За трите обекта 4, 5 и 6 – зимен дъбови
насаждения II, IV и III бонитети относителните изменения са незначителни до ±6%.
При черборовите насаждения базисните цени по Наредбата са по-високи от тези по
паричните таблици, докато при зимен дъбови насаждения (обект 4 и обект 6) базисните цени по Наредбата са по-ниски от тези
по паричните таблици.
В резултат на направеното изследване могат да се направят следните препоръки:
− Табличният метод, т.е. опростената стойностна оценка на горските имоти по парични таблици по базисни цени, може да се използва при издаване на актове на държавна
собственост, вписване на всички горски
имоти в Кадастъра и финансовите отчети
на собствениците, за отчетите на статистиката, при застраховане, ипотеки и други
случаи, за които се изисква стойностна
оценка, но не са оправдани разходите,
свързани с прякото приложение на Наредбата, тъй като поне за изследваните в настоящата работа основни дървесни видове
се установи, че относителното изменение
на базисните цени по Наредбата и тези по
паричните таблици са в границите на допустимото ±10%.
− Аналогичен сравнителен анализ на базисните цени, изчислени пряко по Наредбата и по
паричните таблици трябва да се направи и
за другите основни дървесни видове;
− Табличният метод може да се използува и
за лесоустройствени цели – във всички
случаи, в които „Наредбата за устройство
на горите” предписва да се приложи „Наредбата за определяне на базисните цени”;
− Опростеният метод, посочен в „Наредбата
за устройство на горите” е едроплощен,
т.е. следва да се прилага само върху агрегирани данни, отнасящи се до цяло горско
стопанство или негови крупни подразделения – участъци и землища. Той на може да
се използува за актуване и заприходяване,
доколкото тези процедури се извършват по
имоти, а не по участъци или за стопанството като цяло.
− Ако са известни оценки на горите в стопанството, направени имот по имот по табличния метод, тяхната сума трябва да се предпочете пред оценката, която може да се
направи по опростения метод и таблиците
за таксационна характеристика.
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−

Стойностната оценка на горите не трябва
да отчита единствено стойността на дървесината, а трябва да се остойностяват и разнообразните недървесни ресурси и полезни
функции на гората. В условията на пазарна
икономика само такъв подход може да направи горските екосистеми защитени от нерационално и прекомерно използване, изключването на ресурси от горския фонд, а
така също да съдейства за преодоляването
на отрицателните тенденции, които водят до
деградация на горските масиви.
В заключение, поради спецификата на пазара на горски имоти е необходима своевременна и периодична намеса от страна на Изпълнителната агенция по горите по отношение
актуализацията на всички приложения на Наредбата за базисни цени, свързани с цени, разходи и корекционни коефициенти за зоните,
обособени за защита от урбанизация, които да
отразяват конюнктурата на пазара на земя,
дървения материал, разходи за дърводобив и
залесяване. Въпреки някои от направените
промени в Наредбата, тя е приета през 2003 г.,
а цените на недвижимите имоти нараснаха в
пъти от 2003 г. досега. Обективна и актуална
оценка на горските ресурси е необходима за
ефективното им и дългосрочно управление при
тяхната оскъдност и ограниченост.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF MONETARY APPRAISAL METHODS
Daniela Georgieva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
In recent time, the monetary appraisal of big forest estates such as the forests of a forest district has
become a present day problem for different reasons – issuing of state ownership documents, creating of a
cadastre of forests and including the forests value into the financial reports of forest owners. The aim of the
present investigation is to evaluate the accuracy of the previously published monetary appraisal tables. In order to
do that, for a number of forest estates their value red from the tables has been compared to their value obtained
by applying the methods of the official regulation for monetary appraisal of forests.
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СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ГИС ПРИ СЪЗДАВАНЕ
НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ГОРИТЕ
Мария Асенова
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Резюме
В разработката са показани предимствата на ГИС технологиите за информационно осигуряне в горския
сектор. Създадени са нови модули и специфични приложения в ГИС с цел постигане на обективност, бързина и
по-висока точност при обработката на входната информация и попълване с нови данни на информационна
система за горите. Изградена е графична и атрибутна бази данни от дигитални горски карти, растерни ортофотоизображения и атрибутни данни на ниво подотдел и парцел, като е осъществена динамичната връзка между
тях. Направено е решение на някои практически проблеми като: връзка и сечение между слой „Кадастър” и
слой „Гори”, автоматизирано разделяне по собственост; връзка „нов подотдел – стар подотдел”; идентификация на обекти със специфични функции и предназначение. Получените резултати могат да бъдат използвани
при създаване на информационна система за многофункционално управление, устойчиво и ефективно развитие на горите.
Ключови думи: графични и атрибутни бази данни, специализирани приложения на ГИС, информационна
система за горите
Key words: graphical and attribute database, specialized GIS applications, forestry information system

Увод
Географските информационни системи
(ГИС) имат специфични приложения в различни
области. Това е технология, която позволява
интегрирането на разнородни данни и разкриването на трудно доловими връзки между процесите и явленията. ГИС представлява неразделна част от информационната система за
горите, като дава възможност за анализ на
пълната картина на наличните горски и природни ресурси и спомага за осъществяването
на горските политики и стратегии в икономически, социален и екологичен аспект.
1. ГИС като част от общата информационна
система за горите
Изграждането на информационна система
за горите е процес, който засяга широк кръг
специалисти, разработчици и потребители. Тя е
важен инструмент за управлението и контрола
на горите и земите от горския фонд. Необходимостта от изграждането й се налага по няколко причини:
− информацията за горите има задължителен географски компонент;
− периодична актуализация на данните;
− интегриране на голям обем данни с
различен произход и точност;
− необходимост пространствени анализи.
Няколко от важните приложения на ГИС
като елемент от информационната система за
горите са:

−

инвентаризация на ресурсите и обновяване на масивите с графична информация, поддържане на даните за кадастъра на горите и земите в горския
фонд;
− извършване на пространствени анализи;
− моделиране на процеси.
Актуалните версии на софтуерните ГИС
продукти на настоящия етап от развитие на
технологиите имат големи възможности, дори
повече, отколкото са необходими на потребителите. Важен проблем е дефинирането на
нуждите на потребителите от данни, анализи и
модели и разработката на специализирани приложения. Създаването на всяка информационна система е свързано с концепцията за изграждане на базите данни. Основната цел при
изграждането им е възможността за съвместно
използване на информацията. Релационният модел е в основата на специализирана информационна система в горското стопанство. При
обработката и съхраняването на данните в дигитален вид от първостепенно значение е предварителното определяне на типа и структурата им.
Информацията за горите се представя като последователност от символи и цифри. Формирането на структурата на данните се свежда до
разкриване и коректно отразяване на връзките
между отделните обекти, респективно между
отделните символи и символни групи. Описанията на обектите имат определена структура,
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която е първична и не подлежи на контрол от
страна на проектанта на информационна система. Първичната структура се дефинира от специалистите и експертите, които регламентират
и регулират информационните потоци. Сложните процедури на събиране и предаване на
информация за горите с особена острота
поставят въпроса за организиране и представяне на информацията в среда на ГИС.
При изграждането на информационна система за горите трябва да се предвидят предстоящите справки и запитвания към нея (отчетни
статистически форми; различни обобщени данни
за проектираните мероприятия и състоянието на
насажденията по стопански класове и функционални групи). Автоматизираното генериране на
регламентираните, както и на други потребителски заявки към базата данни, е пряко обвързано с начина на организация на наличната
информация и възможностите за надграждането й.
2. Създаване на специализирани ГИС приложения и изграждане на информационна система
за горите
ГИС е средство за съвместяване и обработка на данни за горите с различен произход,
вид, формат, точност. В тази работна среда се
съчетава пространственото местоположение на
обектите и описателната информация за тях,
привързването на персонални данни за собствениците към кадастралните данни на ниво
парцел, масив, землише и горскостопанските
обекти на ниво подотдел, отдел и горско стопанство.
2.1. Графични данни
Наличието на разнородни данни налага
преобразуването им в подходящи формати за
предвидения за работа софтуер. За изграждане
на графичната част от базата данни е необходимо:
− въвеждане на съществуващи векторни
и растерни данни (фиг. 5.);
− създаване на нови векторни модели по
данни от теренни измервания;
− преобразуване на растерни данни във
векторни или обратното.
2.2. Неграфични данни
Според устройственото деление подотделите са първичните площни обекти във векторните слоеве. Резултатите от инвентаризацията
на насажденията и проектираните мероприя244

тия се записват в определена таблична
форма (таксационно описание). Спазва се зависимостта между вида на подотдела и означението му, което е важно да се зачете при проектирането на атрибутната база данни и съставянето на заявки към нея. Важно е да се осигури
ключово поле в таблицата за подотделите, което
да служи за връзка с другите таблици.
Информацията за имотите и техните собственици е представена в множество таблици с
данни за землище, площ, кадастрален номер,
вид територия, начин на трайно ползване, собственик, начин на възстановяване, категория,
местност и др. Ключово поле за имотите е кадастралният номер (масив и парцел), а за собствениците - входящия номер (ЕГН) в регистрите.
Едно от приложенията на ГИС в обновяването и разширяването на базите данни е създаването на връзката между данните от новия и
предходния лесоустройствен проект и съхраняването на историята на промените. Друго ГИС
приложение се свързано с определянето на
актуалната собственост на подотделите и поддържането на регистър на горските имоти.
3. Експериментиране и разработка на приложения
3.1. Цел, задачи, избор на обект
Целта на разработката е създаване и използване на ГИС приложения при изграждане
информационна система за горите на учебноопитно горско стопанство (УОГС) „Г. Аврамов”. Основната идея при избора на обект е
наличието и достъпността на необходимите за
целта данни и материали, учебно-опитния характер на стопанството, както и възможностите
за по-нататъшно използване на информацията
от специалистите в УОГС и ЛТУ.
Необходимостта от нова информационната система за обекта е предизвикана от навлизането на новите методи и технологии в горското стопанство, създаването на нов лесоустройствен проект (ЛУП) през 2008 година, както
и от наличието на данни от други проекти, планове и стратегии. За изпълнение на поставената цел са формулирани конкретни задачи:
− Проектиране и създаване на информационна система за горите на обекта;
− Конвертиране и трансформиране на
наличните графични данни и атрибутна
информация;
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−
−

Съвместяване и обработка на слоеве
LESО и CADASTER и изработване на
сечение между тях;
Съвместяване и обработка на нов и
стар модел на ЛУП и получаване на
сечение между двата слоя LESO и
OLDLESO.

3.2. Етапи в проектирането на информационната система
Всяка ГИС е строго индивидуална - с различна стратегия, цел, обхват, методи на проектиране и разработка, срокове, инвестиции и
внедряване в зависимост потребителя, за когото е предназначена (табл. 1.).

Табл. 1. Етапи в проектирането на информационна система на горите
Етапи
Дейности
Предварителни проучвания
Осигуряване на налични данни за обекта
Възможности за осигуряване на актуална нова информация
Дефиниране на изисквания към базите данни
Идеен проект
Анализ на потребностите, избор на тип модел и етапи на разработка
Осигуряване на входна база данни
Определяне на съдържанието и структурата на ГИС
Представяне и обсъждане с потребителите
Разработка на проекта
Създаване на основна база данни и на основни приложения
Създаване на нови данни и специфични приложения за обекта
Реализация
Инсталиране на продукта
Представяне на резултатите от разработката
Обучение и поддръжка на продукта
Публикуване на проекта
Изработване на материали за публикуване и популяризиране на проекта
Предоставяне на база данни за учебна и научна работа

3.3. Конвертиране на наличната входна информация
Входната информация за обекта е в ZEM
формат. Графичната информация за слой
CADASTER се извлича от файлове за землищата в границите на учебното стопанство „Пашови”; „Света Петка” и „Юндола”, а за
слоевете OLDLESO и LESO - от наличните
файлове за стария ЛУП (1998) и новоразработения през 2008 година. Процесът на конвертиране се стартира с програма - конвертор
ZEMINPUT.
3.4. Съвместяване и обработка на слоеве
CADASTER и LESО
Като междинен етап при обработката се
използва ArcView3.3, където се извършва
свързването на първичните таблични и векторни данни за слоевете LESO и CADASTER
(фиг. 1.).
Следва импортирането на SHP файловете
в MapInfo 9.0 и конвертирането им в MAP
формат, като данните вече са структурирани
в множество свързани таблици. За всяко землище са създадени файлове, които съдържат
графични и таблични данни. За създаване на
слой OLDLESO се извършва обединение на
данните за трите землища.

Фиг. 1. Слой LESO

Графичните обекти са: линии, надписи,
условни знаци и площни обекти (затворени
контури) в таблица „imot” за парцелите и таблица “pod” – за подотделите. (табл. 2. и табл.
3.) Допълнителна атрибутна информация за
парцелите и подотделите е записана в IMOTI,
ZEMIMOTI, PODOTDELI, GORIMOTI. Като
връзка между файловете imot - IMOTI се използва идентификаторът IDENT, формиран от
номера на масива IDENTM и номера на парцела IDENTI. Табличните данни за imot се
попълват с информация от атрибутната база
за имотите и собствениците. Присвояването
на стойността от полето „вид собственост”
VIDS от IMOTI в нова колона на imot става по
ключовото поле INDENT. По аналогичен начин
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Конвертирането на атрибутните данни от DTA
формат към текстови се извършва с програмата FileManager и продукта DTA4TXT. Софтуерът предлага като изходни няколко формата. В разработката се използват директно
файлове в XLS формат, които се импортират
в MapInfo 9.0. За да се направи връзка между
подотделите и таксационните данни, в двете
таблици се генерира ключово поле KEY, формирано от номер отдел и подотдел. Досегашният опит показва, че това поле отговаря на
изискванията за външен и вътрешен ключ на
таблиците.

се добавят полета „вид територия” - VIDT и
„начин на трайно ползване” - NTP и други
необходими данни. В ZEM файла е отразено
сечението между слоя CADASTER и стария
модел на ЛУП – слоя OLDLESO (фиг. 2.),
поради което в таблицата с горските имоти
GORIMOTI са записани полета с номер на
отдел и подотдел. В атрибутната таблица на
подотделите PODOTDELI е отразена само основна обобщена информация за горските насаждения, без те да се описват по състав.
Това прави наложително допълването на таблицата с пълната таксационна информация.

Табл. 2. Извадка от таблица imot
CID

CX

CY

IDENTM

IDENTI

IDENTN

AREA

IDENT

1

8539159,5290

4534068,5120

0

16

0

0,2220

1600

SURROUND

0,0

HA

2

8538905,8500

4534411,1290

0

17

0

0,1668

1700

0,0
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8538277,9420

4534506,8670

2

140

0

0,1705

2014000

0,0
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8540441,9600

4532992,8520

3

1

0

0,0655

3000100

0,0

Табл. 3. Извадка от таблица pod
CID

CX

CY

PODOTDEL

AREA

KEY

HA

SEP

1

8537804,4860

4535307,1480 188

OTDEL

а

0,6396

188:а

0,6

D

2

8537850,6260

4535395,6290 188

3

0,0865

188:3

0,1

D

В резултат от извършеното възстановяване на собствеността на гори и земи в горския
фонд броят на недвижимите имоти в се увеличи многократно. От особена важност е поддържането и съхраняването на информацията
за горските имоти. Входните данни за имотите
и собствениците са файлове с таблици, регистри и баланси в DBF, TXT и др. формати и
съдържат масиви от данни за обектите, субектите и ограниченията (фиг. 2.).

Фиг. 2. Данни за имоти слой CADASTER/OLDLESO

При създаването на информационна
система за горите трябва да се предвиди възможност за коригиране, редактиране и въвеж-
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дане на нови полета и зависимости, както и
запазване на историята на промените.
3.5. Изработване на сечение LESО/CADASTER
Чрез модулите на ГИС се извършва графично сечение между слой CADASTER и новия
слой LESО, получен в резултат на тереннотаксационните работи при новото устройство
на обекта. Резултатът от сечението се изразява
в автоматизирано разделяне на полигоните
(подотделите) по вид собственост и извличане
на кадастрална информация за попълване на
базите данни. Файловете се обработват с
MapInfo 9.0 на няколко етапа:
− Попълване на таблицата на парцелите
imot с данни за собствеността (по код
и/или стринг), от таблица IMOTI
(update) и премахване на припокриващите се кадастрални единици;
− Създаване на релация „едно към много”
между таблиците pod и imot и графично
сечение между слоевете LESO и
CADASTER (split), като минималните
площи заради грешки в моделите се
пренебрегват (фиг. 3.);

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ГИС ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ГОРИТЕ

тите при идентификация на относително малките горските имоти (под 0,1 ha).

Фиг. 3. Ортофотоизображение и
LESO/CADASTER

−

Свързване и попълване на атрибутната
таблица за подотделите с данни от таблицата на имотите - собственост, номер
на кадастралната единица (join) и определяне на площите на новополучените
обекти в pod в резултат от сечението
(area) (фиг. 4.);

3.6. Сечение LESО / OLDLESO
За целта се извършва сечение между слоя
LESO (2008) и слоя OLDLESO (1998), като в
резултат се получава на връзката „нов подотдел - стар подотдел”.
При досегашния начин на работа описването на историята на насаждението се прави
чрез визуално сравнение на новите и старите
модели (карти). Този метод е ефективен за
ограничен брой индивидуални и частни случаи.
В процеса на проектиране се обработват десетки хиляди подотдели със съответните им
таксационни описания и кадастрални данни.
Такава справка, направена визуално, е изключително трудоемка и неточна. Записът остава
само в първичните документи от теренните
работи. За автоматизираното създаване на
връзката „нов-стар” се извършва сечение
LESO/OLDLESO по аналогичен начин на сечението LESO/CADASTER:
− Обработка и графично сечение (фиг.
6.);

Фиг. 4. Атрибутни данни LESO/CADASTER

−

Изработване на окончателния слой
LESO чрез обединение на съседни контури с ключово поле KEY и с еднаква
собственост (combine) (фиг. 5.).

Фиг. 6. Сечение LESO/OLDLESO

−

Определяне на площите на получените
нови обекти в резултат от сечението
(area), като за пренебрежими са приети
площи до 0,05 ha (фиг. 7.);

Фиг. 5. Сечение LESO/CADASTER

При автоматизираното сечение се постига
обективност, точност и бързина на работа.
След анализ на резултатите полигоните с площ
до 50 m2 се пренебрегват, тъй като се дължат
на несъвпаденията на контурите и различната
точност на моделите. Елиминират се трудносФиг. 7. Връзка „нов-стар” след сечението
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−

Изработване на окончателния файл и
попълване на атрибутната таблица на
подотделите (update) с едно (или няколко) полета с данни за стар подотдел
чрез заявки (SQL) по ключовото поле
KEY.

Резултати и изводи
Създадени са специализирани ГИС приложения за графично сечение на слоеве и създаване на връзки между на графични и атрибутни
данни. Постигната е оптимизация при обработката на данните в процеса на изграждане на
информационна система за горите.
От слоя CADASTER автоматизирано е извлечена информация за вид собственост, вид
територия (предназначение) и начин на трайно
ползване на кадастралните единици, влизащи в
границите на всеки подотдел. Приложеният
метод изключва възможността за допускането
на множество грешки и спомага за изясняването конфликтни ситуации, които се получават
при досега използваните стандартни технологии.
В слой LESO е генерирана връзката „нов –
стар”, която е основа за създаване на дългосрочно досие на насаждението. По този начин
данните за изведените мероприятия и ползването в предходни периоди (устройства) ще улеснят проектирането на новите мероприятия.
Създадената връзка намалява трудностите в
определянето и вписването на предназначенията на подотдела в съответствие с Протокола за
категоризация на горите в обекта.
Разработеният проект е едно практическо
използване на ГИС като част от информацион-

ната система за горите, което значително подобрява качеството на управление и стопанисване на горите. Получените нови данни дават
уникална възможност за реална характеристика
и анализ на динамиката на горскостопанските
територии и ресурси. От изработените приложения се налага изводът, че ГИС осигурява
ефективност в обновяване и надграждане на
информационната система и постоянен достъп
до актуална информация за горите. От съществено значение е достъпността и лекотата в работата на потребителя с приложенията на ГИС
за решаването на конкретни задачи, подпомагащи обработката и анализа на големите потоци от информация.
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SPECIALIZED GIS APPLICATIONS IN CREATING FORESTRY INFORMATION SYSTEM
Maria Asenova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
This paper enumerates the advantages of GIS technologies in providing useful information to the forestry
sector. New GIS modules and specialized GIS applications have been created to achieve objectivity, speed, and
greater precision in rendering raw information and adding new data to forestry information system. A graphical and
attribute database has been based on digital forest maps, bitmap orthophotographs, and cadastral attributes at the
management operational subunit and cadastre unit level; the graphical and attribute data have been dynamically
related. Thus, practical problems have already been solved: establishing relations between layers „Cadastre” and
„Leso” and the intersection between them; automatically classifying by property, creating „new-to-oldmanagement operational subunit” relations; identifying objects with a specific function and purpose. The obtained
results can be used to create an information system for multi-functional management and sustainable and effective
development of forests.
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УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА СЕМЕПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС
В РЕГИОНАЛНИТЕ ГОРСКИ СЕМЕДОБИВНИ СТАНЦИИ
Константин Маринов
Лесотехнически университет, София
Резюме
В настоящата работа е предложена усъвършенствувана система за управление и контрол на производствения процес в регионалните горски семедобивни за производство на семена от иглолистни дървесни видове.
Производството на качествен посевен материал за възпроизводство на горите има приоритетно значение в
лесокултурната дейност. За осигуряване на високо качество на произведените семена, освен контрол върху
селекционната дейност е необходимо да се извършва и своевременен контрол на производствения процес.
Основният добив на семена от иглолистни дървесни видове у нас е съсредоточен в три регионални семедобивни станции. Те предлагат необходимите организационни и производствени условия за получаване на висококачествена продукция. Понастоящем, контролът върху качеството на репродуктивния материал се извършва на
входа на семедобивните по отношение на доставената суровина (шишарки и семена) и на получения краен
продукт (произведени семена). Технологията за добив на семена от иглолистни видове включва провеждането
на редица производствени операции, от качеството на чието изпълнение се формира и качеството на крайния
продукт. В резултат на проведеното изследване е разработена система за по-гъвкаво управление на производствения процес, с което да се контролират качествените параметри на основни технологични операции и режимите за работа. Определени са местата за извършване на междинни контролни наблюдения и характера на
измерваните параметри в рамките на целия производствен цикъл. Установени са препоръчителните граници за
управление на измерваните параметри в съответствие с нашите и международните стандарти за качество на
посевните материали (БДС 208:99 и EN ISO 8402). Предложената система за управление на производствения
процес в регионалните семедобивни ще осигури по-ефективен и своевременен контрол на основни звена в
производството, с което ще се осигури добива на качествен посевен материал.
Ключови думи: горско семепроизводство, технология, управление и контрол
Key words: forest seed processing, technology, management and control

Увод
Производството на селектирани и качествени семена от горски дървесни видове е основна задача на лесокултурната дейност у нас.
От избора на подходящи технологии и средства, от правилната организация и управлението
на тази дейност в голяма степен зависи качеството и себестойността на получения посевен
материал. Добивът на семена се състои от две
отделни производствени фази. Първата фаза
включва процесите на бране и предварително
почистване на плодове и шишарки от семе
производствените
насаждения,
товароразтоварни и транспортни дейности. Втората
фаза, при добива на семена от иглолистни видове, включва поредица от производствени
операции за реализиране на крайния продукт.
Тази фаза се осъществява в специализирани
регионални и малки местни (локални) семедобивни. Регионалните семедобивни предлагат
по-добри условия за въвеждане на съвременни
технологии и машини и възможности за поефективно управление и контрол на производствените процеси. В тях може да се внедри комплексна механизация и частична автоматизация

на производството. Поради тези причини регионалните семедобивни станции притежават потенциал за реализиране на по-високи качествени и икономически показатели на семепроизводството.
Целта на настоящето изследване е да се
анализира и усъвършенства системата за управление и контрол на производствения процес
в регионалните горски семедобивни, с което да
се подобри ефективността и качеството на
производството.
Задачи на изследването:
1. Установяване на местата за провеждане на междинните контролни изпитания
в рамките на производствения процес;
2. Определяне на вида на контролираните
и изследвани параметри;
3. Установяване на граничните стойности
на контролираните параметри
Обект на изследването са шишарки и семена от бял бор, черен бор, обикновен смърч и
бяла мура, а предмет на изследването са качеството и технологичните параметри на производствения процес.
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1. Анализ на производствения процес
Производственият процес при добив на
семена от иглолистни дървесни видове в регионалните семедобивни включва технологични,
транспортни и спомагателни процеси. Структурата и елементите на производствения процес
са представи схематично на фиг. 1. Семепроизводственият процес е непрекъснат цикъл от
последователно изпълнявани технологични,
транспортни и спомагателни операции от мо-

мента на доставяне на суровината (шишарките)
в семедобивното предприятие до получаването
на крайния продукт – семена за посев.
Оценката за качество относно първоначалната кълняемост (жизнеспособност) на семената в доставената суровина и кълняемостта и
чистотата на получения продукт се извършва в
изпитателните лаборатории на горските семеконтролни станции.

Производствен процес

Технологични
процеси

Транспортни
процеси

Сушене на шишарки

Обезкриляване
на семена

Предварително
подсушаване

Сушене

Спомагателни
процеси

Почистване и
сортиране на
семена
Управление на
технологичните
операции

Контролни
измервания

Фиг. 1. Структура на производствения процес на горска семедобивна станция

В семедобивните предприятия понастоящем се извършват само количествени измервания по отношение на тегло и влажност на материалите, въз основа на което се определя
рандемана на добитите семена. Качеството на
изпълнение на пълния производствен цикъл
може да се прецени по отношение на качеството на добитите семена и получения рандеман.
Тази оценка е важна, но тя не ни дава информация за качествените показатели при изпълнение на отделните процеси. Поради тази причина
понастоящем не може да се извърши анализ за
качеството на получения продукт по отделни
операции и съответно да бъдат коригирани
слабите места в производствения процес. Понастоящем в нашата страна единствено в регионална семедобивна гр. Разлог е разработена
комплексна инструкция за управление, работа
и настройка на машините и съоръженията. Тази
инструкция е разработена в съответствие с
въведената в начална експлоатация производс-
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твена линия, включваща конкретни модели на
машини и съоръжения. След повече от 10годишен период на експлоатация на работещата линия е настъпила частична или пълна амортизация на основни звена в линията. Това налага извършването на частични или основни ремонти, а в някои случаи цялостна реконструкция или замяна на машините и съоръженията.
Тези закономерности на свой ред налагат да се
извършва периодична актуализация на инструкциите, а при нужда и от нови оптимизации на
някои процеси.
Горепосочените причини, както и липсата
на инструкции за работа с машините и съоръженията в регионалните семедобивни налагат
необходимостта от разработването на една поефективна система за управление и контрол на
производствения процес. По такъв начин ще се
минимизират обективните и субективни грешки
в производството и ще се гарантират условия
за получаване на качествен посевен материал.

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА СЕМЕПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС В РЕГИОНАЛНИТЕ ГОРСКИ СЕМЕДОБИВНИ СТАНЦИИ

Основен елемент в една такава система е въвеждането на междинни контроли в производствената линия, където да се взимат семеконтролни проби от преработвания семенен материал. За целта е необходимо да се анализират
и определят възловите места, на които да се
извършат междинните изпитвания, да се установят характера и нивата на вариране на контролираните параметри.

мо да се извършат междинни контролни изпитвания на семенни проби. Резултатите от тези
изпитания ще ни дадат необходимата информация по отношение на изпълняваните операции.
Изпитването на партидите на входа и на изхода
са представени съответно като ВКИ и ККИ.
Местата за извършване на междинни изпитвания се съобразяват с основните технологични
операции – сушене, обезкриляване и почистване. Последователността на технологичните
операции и местата за провеждане на междинните контролни изпитания в семедобивните
станции е представена схематично на фиг. 2.

2. Установяване на местата за провеждане на
междинни контролни изпитвания и характера на
контролираните параметри
За анализ на качеството на изпълнение на
отделните технологични операции е необходиТегло, влажност, кълняемост

Влажност,
кълняемост

КИ
2

ВКИ

Вход –
суровина

Влажност

Тегло,
чистота,
кълняемост

ККИ

Сушене на
шишарки

Предварително
подсушаване

Отделяне на
семената

КИ
1

Чистота,
пълнозърненост

Изход –
добити семена

Предварително
почистване на
семената

КИ
3

КИ
4

Почистване и
сортиране

Ниво на обезкр.,
кълняемост,
механ. повреди

Обезкриляване
на семената

Фиг. 2. Схема на технологичните операции, местата и позициите за извършване на контролни изпитвания
в производствения процес на регионална горска семедобивна станция
Легенда: ВКИ – входно контролно изпитване, КИ1; КИ2;КИ 3 и КИ 4 – междинни контролни изпитвания, ККИ –
крайно изпитване за качество и рандеман на добитите семена

Изпитването и определянето на качеството
на суровината и на добитите семена (чистота и
кълняемост) на етапи ВКИ и ККИ е стандартна
практика и се провежда в съответствие с БДС
208:99 и EN ISO 8402 от лабораториите на
горските семеконтролни станции. Входното
контролно изпитване ВКИ включва определяне
на теглото и влажността на свежите шишарки,

и първоначалната кълняемост на семената в
тях. Крайното контролно изпитване ККИ на
произведените в семедобивната посевни материали включва определяне на качеството на
семената (чистота и кълняемост) и рандемана
на добитите семена.
Предварителното подсушаване на свежите
шишарки в палети и боксове в приемното скла251
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дово помещение на семедобивната цели намаляване на тяхната начална влажност в съответствие с изискванията на сушилния процес. Повисоката влажност удължава времето, необходимо за третиране на шишарките в сушилната
камера, което води до увеличаване на енергийните разходи и създава рискови условия за
намаляване на жизнеспособността на семената. По-ниската влажност на изсушените шишарки води до по-пълното отделяне на семената, а оттук и до по-висок добив. Междинното
контролно изпитване КИ1 се прави на етап
предварително подсушаване на суровината по
отношение на параметъра – влажност. Контролното изпитване КИ2 се извършва на етап
сушене на шишарките в сушилна камера, по
отношение на два параметъра – влажност и
кълняемост. Целта на тези контролни изпитания е да се гарантира запазването на кълнителните качества на семената и да се подсигури
висок рандеман. Критичният анализ на получените от наблюденията резултати ще послужи за
извършване на евентуални корекции по отношение на режимите на сушене.
Процесът на обезкриляване на отделените
от шишарките семена се контролира с междинно изпитване КИ3 на контролни проби от
отделните партиди. С него се установяват нивото на обезкриляване, кълняемостта и механичните повреди върху семената. След процесите по отделяне на примесите и празните семена, получените семена се изпитват по отношение на пълнозърнестост и чистота с контролно изпитване КИ4. Контролът върху пълнозърнестостта на семената е изключително важен за производствения процес. Наличието на
неотделени празни семена в получените партиди води до намаляване на кълняемостта на
крайния продукт. От друга страна отделените
пълно зърнести семена във фракцията на примесите – намаляват рандемана. Своевременните корекции по отношение на оптимизиране
режимите на работата и настройките на маши-

ните ще се отразят благоприятно върху качеството и себестойността на получените посевни
материали.
Семеконтролните изпитвания на междинни
етапи от КИ1 до КИ4 се извършва съгласно
методите и средствата, описани в БДС
1953:99.
3. Определяне на границите на контролираните
параметри
Разликата в кълняемостта на семената,
измерена на входа и на изхода на семедобивната е качествен показател за целия производствен процес. Той характеризира нивото на запазване на първоначалната кълняемост на продукцията, през време на нейната преработка.
Оптималните граници на измерваните и контролирани параметри по отношение на качеството на продукта за отделните технологични
операции са представени на табл. 1. Установяването и поддържането на тези параметри в
съответните граници е предпоставка за качествено изпълнение на производствения процес.
Крайното контролно изпитване ККИ освен
за окачествяване на получените посевни материали ни дава оценка за качеството на целия
производствен процес в семедобивната станция. За осигуряване на първо равнище на качество на семепроизводство, контролираните
параметри трябва да бъдат в следните граници:
− чистота → ККИ≥95%;
− кълняемост →(ККИ–ВКИ)≤5%;
− рандеман на добива → Р≥Рср, където
Рср е средният рандеман за съответния вид семена, %.
Предложените граници за редуциране на
кълняемостта за семената на белия бор, черния
бор и обикновения смърч, гарантират първокачествен добив при начална кълняемост (жизнеспособност) на суровината ВКИ≥95%, а за
бялата мура – ВКИ≥65%.

Табл. 1. Граници на контролираните параметри при входна (начална) кълняемост ВКИ=(95÷100)%
Технологични операции
Контролирани параметри
Граници на параметрите
Сушене на шишарки
Влажност на шишарките
КИ1=(18÷20)%, КИ2=(5÷7)%
(КИ2–КИ1)=(12÷15)%
Кълняемост на семената
(КИ2–ВКИ)≤ 2%
Обезкриляване на семена
Ниво на обезкриляване
КИ3≥95%
Механични повреди
КИ3≤1%
Кълняемост
(КИ3–КИ2)≤2%
Почистване и сортиране на
Чистота на семената
КИ4≥95%
семена
Пълнозърнестост на добитите
КИ4≥99%
семена
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В случаите, при които семената в доставените шишарки имат по-ниска кълняемост и се
намират в интервала ВКИ=(90÷95)% за белия,
черния бор и смърча и ВКИ=(60÷65)% за бялата мура е необходимо да се направят известни корекции в предложените граници. В тези
случаи намаляването на кълняемостта на семената по време на тяхната преработка трябва
да бъде в границите на кълняемост → (ККИ–
ВКИ)≤(0÷5)%;
За осигуряване на първо равнище на качество е необходимо да се използват по-леките
режими за сушене на шишарките и работа на

обезкрилителите, а пневмосепараторите трябва
да работят с по-висока скорост на потока във
въздушния канал. По такъв начин границите за
запазване на кълняемостта (КИ2–ВКИ) при сушене и обезкриляване КИ3 ще се минимизират,
а пълно зърнистостта на семената КИ4 ще се
доближава до максималните 100%. Стойностите на граничните параметри са представени на
табл. 2. Те варират в съответствие с първоначалната кълняемост на семената в доставените
шишарки (ВКИ). Тези режими се характеризират с по-ниска производителност, но с повисоко качество на производство.

Табл. 2. Граници на контролираните параметри при входна (начална) кълняемост ВКИ = (90÷95)%
Технологични операции
Контролирани параметри
Граници на параметрите
Сушене на шишарки
Влажност на шишарките
КИ1=(18÷20)%, КИ2=(5÷7)%
(КИ2–КИ1)=(12÷15)%
Кълняемост на семената
(КИ2–ВКИ)≤0 до 1,5%
Обезкриляване на семена
Ниво на обезкриляване
КИ3≥95%
Механични повреди
КИ3≤1%
Кълняемост
КИ3–КИ2≤0 до 1,5%
Почистване и сортиране на
Чистота на семената
КИ4≥95%
семена
Пълнозърнестост на добитите
КИ4=(99,5÷100)%
семена

Нулевите стойности (0%) от изпитването
за кълняемост на семената и максималните
(100%) – за пълнозърнестост се отнасят за
90% първоначална кълняемост на семена от
бял бор, черен бор и обикновен смърч и 60% –
съответно за бяла мура. Когато началната кълняемост на семената е под тези стойности,
съгласно БДС 208:99 те се оценяват за второ
качество. В тези случаи границите на параметрите се установяват съгласно стойностите,
приведени в табл. 1. По такъв начин се осигурява по-висока операционна производителност,
а качеството на семената се запазва.
Във всички разглеждани случаи, независимо от първоначалната кълняемост, граничните
параметри – ниво на обезкриляване, механични
повреди върху семената и почистване от примесите, трябва да се поддържат в границите,
посочени в горните таблици.
Изводи и препоръки
В резултат от проведеното изследване е
предложена нова схема за усъвършенствуване
на системата за управление и контрол върху
качеството на производствения процес в горските семедобивни. Действащата понастоящем
система за управление и контрол е доразвита и
усъвършенствувана със следните детайли:

1. Обоснована и предложена е необходимостта от въвеждане на междинни контролни изпитвания по отношение на
основните параметри в семепроизводството, с цел подобряване на качеството на крайния продукт.
2. Установени са местата на междинните
контролни изпитвания и са обосновани
параметрите за наблюдение и измерване.
3. Определени са границите на основните
производствени параметри, с които да
се осигури добив на качествени семена от бял бор, черен бор, обикновен
смърч и бяла мура.
Междинните контролни наблюдения и измервания ще осигурят необходимата информация, относно нивата на наблюдаваните параметри. С тяхна помощ ще се контролира качеството на изпълнение по отношение на отделните операции и своевременно ще се коригират режимите на работа. Това ще доведе поголяма гъвкавост при управление на производствения процес. Така определените граници на
параметрите имат свойствата на препоръчителни критерии при оптимизиране на технологични процеси в горското семепроизводство.
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Предложената система за управление и
контрол в регионалните горски семедобивни
ще подобри ефективността на производството и
ще гарантира добива на семена с високи посевни качества.
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MANAGEMENT AND CONTROL ON THE SEED PROCESSING AT STATE FOREST SEED
ENTERPRISES
Konstantin Marinov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
This work has proposed a new system for managing the manufacturing process for extraction of conifer
seeds. Production of quality seeds for reproduction of forests is prioritized in forest culture activity. To achieve a
high quality of prodused seeds, along with ongoing selection work is necessary to conduct and quality control of
various manufacturing operations. Seed yield of conifers is concentrated mainly in the state forest seed
enterprises. They offer the most appropriate and good manufacturing and laboratory conditions to obtain high
quality production. Currently, quality control of the reproductive material is carried out at the entrance at seed
enterpise supplied to the raw material (cones) and the final product (extracted seeds). The technology for
extracting seeds from conifer species involves a number of different operations. This requires a more flexible
management of the production process in order to monitor the quality of the individual process parameters, while
the necessary adjustments to the operation modes. As a result of the conducted study is a proposed new scheme
for the intermediate control measurements in the technological cycle. Established and proposed limits are
recommended for the management of controlled and measured parameters in accordance with our standards and
international rules on the quality of prodused seeds (208:99 and BDS EN ISO 8402). The proposed system for
management and control of the production process is fully applicable in regional forest seed enterprises for
obtaining better quality seeds.
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МНОГОФАКТОРЕН НОМОГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА
НА ФОРМАТА НА ЗРЕЛИ ЕЛОВИ СТЪБЛА
Евгени Димитров1, Владислав Тодоров1, Серафим Петров2
1
Лесотехнически университет, София
2
Международно висше бизнес училище, Ботевград
Резюме
В настоящото изследване се излага опростен многофакторен номографичен способ за определяне коефициента на формата на растящи зрели елови стъбла. За статистическо оценяване на параметрите на многофакторното регресионно уравнение се използват данни от измервания, направени върху пробни площи с 503
броя зрели елови стъбла. Предложеният метод се основава на двуфакторен регресионен модел, оценяващ
връзката между величината на коефициента на формата (y) и стойностите на другите два измерими биометрични таксационни показатели на стъблата: гръдния диаметър (x1) и височината (x2). Моделът, който послужи
за разработване на номографичния метод за определяне на коефициента на формата, се характеризира със
статистически показатели, които осигуряват висока достоверност при определяне на коефициента на формата.
Ключови думи: корелационен коефициент, моделиране, аналитико-номографична скала
Key words: correlation coefficient, modelling, nomographic-analitical scale

Увод
За характеризиране формата на дървесните стъбла, освен видовото число, се използва
така наречения главен коефициент на формата
(q2). Коефициентът на формата, заедно с другите коефициенти (q0, q1 и q3), се определят [1,
4, 5] като отношение на диаметри на стъблото,
измерени на различни относителни височини
(например, на 1/2 от общата височина H на
стъблото, на 0 от H, на 1/4 от H и на 3/4 от H)
и разделени на гръдния диаметър (d1,3). Смята
се, че ако са извести тези четири коефициента
на формата, то може с голямо приближение да
се очертае образуващата линия на дървесните
стъбла. Нещо повече, образуващата на дървесните стъбла може да бъде определена със задоволителна точност и при наличие само на
един от тези коефициенти - q2, т.е. от главния
коефициент на формата.
Ето защо, за определяне на главния коефициент на формата (q2) може да се използва
зависимостта между диаметъра на средата на
стъблата (d1/2) и гръдния диаметър (d1,3), която
се задава със следната формула [1, 4, 5, 6]:
q2 = d1/2/d1,3,
(1)
Както е известно, гръдния диаметър (d1,3)
на растящи стъбла е достъпен за измерване и
без затруднение може да бъде определен.
Проблемът е свързан с диаметъра на средата
на стъблата (d1/2), който често не може да бъде
пряко измерен. От това следва, че за определянето на диаметъра на средата на растящи
стебла, а от там и на коефициента на формата

(q2) се налага избирането на косвен метод.
Един възможен подход се основава на регресионния анализ и на номографичните скали.
Целта на настоящата разработка е да се
покаже един достатъчно точен и опростен начин за определяне на коефициента на формата,
основан на горепосочения подход, при който се
използват гръдния диаметър (d1,3) и лесно измеримата височина на растящи дървета (H).
1. Материали и метод
Трудностите, за които стана дума по-горе,
при определянето на диаметъра на средата
(d1/2) на стъблата, а от там и на коефициента
на формата, могат да бъдат преодолени като
се използва следния модел на многофакторна
регресия [1]:
x1*q2=0,4710+0,6302*x1+0,0925*x2,
(2)
където:
q2 е коефициент на формата;
x1 - диаметър на гръдната височина
[d1,3], cm;
x2 - височина на дърветата [H], m.
Уравнение (2) отговаря на горепосоченото
изискване, т.е. неговата дясна част позволява
да се определи диаметъра на средата на стъблата (d1/2), който като бъде разделен на гръдния
диаметър (x1), може да се получи коефициента
на формата (q2).
Статистическите показатели на уравнение
(2), съгласно класификацията им в математическата статистика [2], се характеризират с
висока степен на достоверност. Например,
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коефициентът на множествената корелация
(Ry=0,994) и стандартната грешка на оценката
(Sy=0,0914) дават достатъчно добри изходни
характеристики на модела. Направеният анализ
дава основание да се предполага, че моделът е
адекватен на разглеждания проблем и резултатите от неговото използване ще бъдат статистически значими.
Статистическата оценка на параметрите на
уравнение (2) е направена на основата на измервания върху 503 броя зрели елови стъбла,
отсечени в 25 пробни площи, заложени в зрели
елови насаждения, намиращи се на територия
на 11 държавни лесничейства в района на Родопите, Рила и Пирин. Насажденията, в които
са заложени пробните площи, са на възраст от
81 до 150 години, бонитет – I до V и пълнота –
0,7 до 1,0. На всяко пробно стъбло след отсичането е установена възрастта (A), гръдния
диаметър (d1,3), височината (H), кръговата площ
на гръдната височина (G1,3) диаметъра на средата на стъблото (d1/2) и диаметъра в средата
на двуметровите секции. Тези данни послужиха
за експериментално определяне на главния
коефициент на формата на всяко стъбло по
формула (1), както и обемът на всяко дърво по
секционния способ, и видовото число по известно уравнение: F1,3=V/(G1,3*H).
Въз основа на така получената информация, с използването на компютърна програма
бяха изчислени параметрите на уравнение (2).
Използваните изчислителни процедури при
използване на многофакторното регресионно
уравнение (2) не са подходящи за практическа
работа без компютърна програма, която да
позволява автоматизирано да се изчислява диаметъра на средата на стъблата, а от там да се
определи и коефициента на формата. Другата
възможност е да се построи номограма, която
също може да облекчи изчислителните работи
и да се използва в горските обекти. В настоящата работа е избран втория подход, а имено номографичния.
2. Резултати и обсъждания
В настоящата разработка ще бъде показано използването на номографичния метод за
определяне на коефициента на формата, без да
се отсичат еловите дървета. След преобразуване на (2), т.е. неговото номографиране, ще го
представим във вида:
x1*(q2-0,6302)-0,0925*x2-0,4710=0
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(3)

Полагаме:
f1(x1)=x1
f3(q2)=(q2 -0,6320)
f2(x2)=-0,0925*x2
φ(q2)=-0,4710
След което, уравнение (3) приема вида:
f1(x1)*f3(q2)+f2(x2)+φ(q2)=0

(4)

За уравнение (4) може да се построи номограма с изравнени точки с три праволинейни
скали за x1, x2 и q2 [3]. Уравненията на скалите
ще имат вида:
x1=0
Скала (x1)
y1=m*(f1(x1)-a)

x2=d
Скала (x2)
y2=n*(f2(x2)-b)

x3=m*d/(m+n*f3(q2))
Скала (q2)

y3=m*n*(a*f3(q2)+b+
+φ(q2))/(m+n*f3(q2))

За параметрите m, n, d, a и b установяваме следните модули:
m=4; n=8; d=200;
a=0 и b=-3,7
Тогава, параметрите x1, x2 и q2 се разполагат в следните граници:
4≤x1≤70
4≤x2≤40
0,646≤q2≤0,900
И накрая, уравненията на скалите приемат
следния краен вид:
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x1=0
Скала (x1)

X3=200/(20*q2–11,604)
Скала (q2)

y1=4*x1

x2=200
Скала (x2)

y3=333,68/(20*q2–11,604))

Така установените уравнения, са използвани за изчисляване на скалите за x1, x2 и q2.
Номограмата е дадена на Фиг. 1.

y2=80*(3,7–0,0925*x2)

Фиг. 1. Номограма за определяне на коефициента на формата [q2]

Начинът на работа с номограмата е максимално опростен. По зададени x1 (диаметър
на гръдна височина) и x2 (височина на дърветата), съединяваме точките от скалите (x1) и (x2),
отговарящи на дадените стойности x1 и x2 с
права линия. Тази права линия пресича скалата
(q2) в точка, която отговаря на търсената стойност на q2. На номограмата е даден един при-

мер: при x1(d1,3)=30,0 cm и x2(H)=25,0 m, от
номограмата се отчита q2=0,726.
Представената номограма позволява, също така, както при средно възрастните и дозряващи белборови, смърчови и елови дендроценози [1] да се проследи изменението на коефициента на формата при различно съчетание на
дебелините и височините на дърветата, което
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б) когато нараства височината (x2), а
гръдния диаметър (x1) се задържа на
едно ниво;
в) когато нараства както височината (x2),
така и гръдния диаметър (x1).

често се среща при в горските екосистеми, а
именно (табл. 1.):
а) когато нараства гръдния диаметър (x1),
а височината (x2) се задържа на едно
ниво;

Табл. 1. Изменение на коефициента на формата при различно съчетание на височината и диаметъра на дърветата
височина

гръден
диаметър

коефициент на
формата

височина

гръден
диаметър

коефициент на
формата

височина

гръден
диаметър

коефициент на
формата

10
10
10
10
10

8
14
16
10
12

0,805
0,73
0,717
0,77
0,746

20
20
20
20
20

18
24
26
20
22

0,759
0,727
0,719
0,746
0,736

10
16
18
12
14

10
14
14
10
10

0,77
0,77
0,783
0,788
0,807

12
12
12
12
12

10
12
14
16
18

0,788
0,762
0,743
0,729
0,718

22
22
22
22
22

20
22
24
26
28

0,756
0,744
0,735
0,727
0,72

18
20
22
24
26

18
18
18
22
22

0,748
0,759
0,769
0,752
0,761

14
14
14
14
14

16
18
20
22
24

0,741
0,728
0,718
0,71
0,704

24
24
24
24
24

24
26
28
30
32

0,742
0,734
0,726
0,72
0,714

20
22
24
26
28

26
26
26
30
30

0,719
0,726
0,734
0,726
0,732

16
16
16
16
16

16
18
20
22
24

0,752
0,739
0,728
0,719
0,712

26
26
26
26
26

30
32
34
36
38

0,726
0,72
0,715
0,71
0,706

24
26
28
30
32

34
34
34
38
38

0,709
0,715
0,72
0,716
0,721

18
18
18
18
18

16
18
20
22
24

0,764
0,749
0,737
0,727
0,719

28
28
28
28
28

30
32
34
36
38

0,732
0,726
0,72
0,715
0,711

24
26
28
30
32

38
38
38
38
38

0,701
0,708
0,713
0,718
0,721

Изводи и препоръки
В заключение, следва да се отбележи, че
за основа на разработване на номографическия
метод за определяне на коефициента на формата, послужи многофакторното регресионно
уравнение (2). То се характеризира с добри
множествено-корелационни характеристики и
малка стандартна грешка на оценката, т.е. така
представения модел може да разчита на висока
предсказателна възможност и устойчивост.
Построената номограма може да се използва в
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най-разнообразни насаждения за определяне на
коефициента на формата и то в достатъчно
широк спектър от съчетания на гръдния диаметър (x1) и височината (x2). Може, също така, с
голяма степен на сигурност да се твърди, че
полученият коефициент на формата позволява
с голямо приближение да се характеризира
цилиндричността на стъблата. При това, уравнение (2) има за изходна основа широко използваната зависимост q2=d1/2/d1,3, основаваща се

МНОГОФАКТОРЕН НОМОГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА НА ФОРМАТА НА …

на отдавна изучени фактори за определяне на
коефициента на формата.
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A MULTI FACTOR NOMOGRAPHIC METHOD FOR ESTIMATING THE FORM
QUOTIENT OF MATURE SILVER FIR STEMS
Evgeni Dimitrov1, Vladislav Todorov1, Serafim Petrov2
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
International High Business School, Botevgrad, Bulgaria
Abstract
A simplified multi factor nomographic method for estimating the form quotient of standing silver fir stems is
presented in the paper. The statistical parameter estimation of the multi factor regression equation is carried out
with data obtained from sample plots with 503 mature fir-trees. The suggested method is based on a two-factor
regression model of the form quoient (y) and two biometric characteristics for the tree stems, namely diameter at
breast height (x1) and height (x2). An important feature of the model used for the development of the nomographic
method for estimating the form quotient is that it is based on statistical indicators with high reliability.
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ДИНАМИКА НА РАСТЕЖНИТЕ ПАРАМЕТРИ (ВИСОЧИНА И ДИАМЕТЪР)
В ЧЕРНОБОРОВИТЕ КУЛТУРИ С ПРОМЯНА НА ВЪЗРАСТТА
Христо Цаков
Институт за гората, Българска академия на науките, София
Резюме
Изследването проследява промяната на растежните показатели – средна височина (H), среден диаметър
(D) и кръгова площ (G) при различни почвено-климатични условия и възрасти, отразена в дендрометричния
модел за черноборовите култури у нас. Апробиран е математически вариант за оптимизиране на пространствената структура на черноборовите насаждения чрез критерия за нормалност на гъстотата на дървостоя, определен от отношението (H:D) и кръговата площ (G) при дадена възраст и условия за развитие. Новият модел се
отличава с по-голяма начална гъстота на черноборовите култури докъм 30-40 г., с по-малък брой дървета, но
с по-голяма растежна площ за всяко дърво след тази възраст. Проучването ще подпомогне специалистите при
провеждане на лесовъдските мероприятия в черноборовите култури, а методиката може да се използва за оптимизиране на растежното пространство в естествените дозряващи черноборови насаждения.
Ключови думи: средна височина (H), среден диаметър (D), отношение H:D, брой на дърветата (N), черноборови култури
Key words: average height (H), average diameter (D), ratio H:D, number of trees (N), Austrian black pine
plantations

Въведение
За оптимизиране продуктивността на културите, създадени при конкретни почвеноклиматични условия е необходимо да познаваме динамиката на развитие на тези насаждения.
Още в първите години в растежа на черноборовите култури се наблюдава закономерна
връзка (зависимост) между дебелината на дърветата (D) и тяхната височина (H) [4].
Редица автори са изследвали гъстотата
(броя) на дърветата и съотношението на растежните параметри H:D като критерии за нормалност и продуктивност на дървостоя [2, 6, 7,
8, 9, 10, 11].
Целта на настоящата статия е да се установи влиянието на средната височина (H) и
средния диаметър (D) върху пространственото
разположение и оптимизиране броя на дърветата и пълнотите в биометричния модел на черноборовите култури при различни условия на
местообитанието.
Обект и метод на работа
В едновъзрастните насаждения (въпреки
тяхната относителна еднородност на генетични
и прирастни особености на дърветата) съществува вариация на параметрите на растежа. По
тази причина за даден показател (H или D) поудачно би било да се използва интегрирания
подход на осреднените и стабилизирани величини [3].
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Обект на изследване и анализ е промяната
на растежните параметри (H и D) при различна
възраст (от 20 до 70 г.) и бонитети от І до ІV в
дендробиометричния модел за черноборовите
култури [5].
От методична гледна точка ще се провели
за каква степен произведението от отношението H:D и сумата на кръговата площ (∑G) при
дадената възраст и бонитет може да се използва като критерий за нормалност на насаждението, свързана с пространствената му структура.
Резултати и дискусия
Проучвайки връзката – относителна височина (H:D) и сумата от кръговите площи при
различни бонитети и възрасти Я. С. Медведев
[1] предлага за определяне пълнотата на младите борови насаждения следния математически израз:

Pn =

(H : D )∑ G
10000

:c,

(1)

където:

Pn е пълнота на дървостоя;
с – постоянен коефициент – за І бонитет има стойност 0,346, а за ІV –
0,261.
На табл. 1. са показани стойностите на Pn
за определяне пълнотата като критерий за нормалност на дървостоя за І и ІV бонитет на чер-

Христо Цаков

ноборовите култури, характеризирани с броя

Aav
20
30
40
50
60
70

H

D

10,6
14,4
17,7
20,8
23,2
25,0

11,8
16,4
20,5
23,9
26,7
28,7

на дърветата на 1 ha.

Табл. 1. Стойности на пълнотата (Pn) на черноборовите култури
І бонитет
ІV бонитет
G
N
H/D
Pn
Aav
H
D
G
N
28,2
37,8
45,7
51,5
54,9
56,5

2570
1779
1384
1146
982
875

0,89
0,88
0,86
0,87
0,87
0,87

0,72
0,95
1,12
1,27
1,35
1,41

20
30
40
50
60
70

5,2
8,4
11,6
14,6
17,0
18,6

7,0
10,7
13,7
16,3
18,3
19,5

16,3
25,1
31,6
36,7
39,6
40,7

4237
2778
2149
1771
1478
1366

H/D

Pn

0,74
0,79
0,85
0,90
0,93
0,95

0,46
0,72
0,99
1,26
1,46
1,46

Разлика на
Pn в
%
-36,11
-24,21
-11,60
-0,80
+8,14
+3,54

на H:D e 0,86 и варира в доста по-широки граници – от 0,74 до 0,95. При ІІ бонитет средната стойност на отношението е 0,88, запазва
равномерния си ход, с леко нарастване до 0,89
и 0,90 след 50-те години. За ІІІ бонитет средната стойност е най-голяма – 0,89 при граница
от 0,83 до 0,94, а по характер на нарастването
стойностите се доближават до хода на ІV бонитет.

При І бонитет на черноборовите култури
съотношението H:D, разглеждано като критерий за нормалност на дървостоя (на база на
реалния брой стъбла) има средна стойност
0,87 и се движи в интервала от 0,86 до 0,89.
Средната стойност 0,87 след 40-та година се
запазва до края на изследвания период, което
показва по-равномерен растеж. При ІV бонитет
(по-лоши растежни условия) средната стойност
Pn 1.6
1.4
1.2

І бонитет
ІІ бонитет
ІІІ бонитет
ІV бонитет

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
20

30

40

50

60

70
Aav

Фиг. 1. Стойности на пълнотата (Pn) за черноборовите култури

На фиг. 1. са показани стойностите на
пълнотата (Pn) за черноборовите култури по
бонитети и средна възраст. За І бонитет средната стойност на Pn е 1,14 и расте непрекъснато от 0,72 до 1,41. При ІV бонитет средните
стойности на Pn=1,06 и се променят от 0,46
до 1,46. До 40-годишна възраст процентните
разлики при двата крайни бонитета са доста
големи (от 11,60 до 36,11%), но след 50-та
година те се доближават, а разликите са от
+3,5 до +8,1%.

Във връзка с влиянието на растежните условия се вижда, че при 20 г. възраст разликите
в Pn са най-големи (0,26) и това показва влияние на бонитета. С увеличаване на средната
възраст тези разлики намаляват до 0,13, а след
50-та година се изравняват. След този момент
стойностите на Pn се увеличават за ІV бонитет,
а при добрите бонитети стойностите са помалки (1,35).
Ако трансформираме получената пълнота
към единица (1,00), то оптималният брой стъбла математически би изглеждал така (табл. 2.).
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Табл. 2. Брой дървета на 1 ha при оптимална пълнота Pn за черноборовите култури
Средна възраст в години (Aav)
Брой дървета, N
20
30
40
50
60
70
І бонитет
N табличен
2570
1779
1384
1146
982
875
N оптимален
3569
1873
1236
902
727
621
Разлика в %
+38,90
+5,28
-10,69
-21,29
-25,96
-29,02
Растежна площ
3,89
5,62
7,23
8,23
10,18
11,43
2,80
5,34
8,09
11,09
13,75
16,10
Разлика в %
-28,02
-4,90
+11,89
+27,03
+35,06
+40,85
ІV бонитет
N табличен
4237
2778
2149
1771
1478
1366
N оптимален
6518
3858
2170
1405
1012
936
Разлика в %
+53,84
+38,87
+0,97
-20,66
-30,52
-31,47
Растежна площ
2,36
3,60
4,65
5,64
6,77
7,32
1,53
2,59
4,61
7,11
9,88
10,68
Разлика в %
-35,16
-28,05
-0,01
+26,06
+45,93
+10,68

При І бонитет пълнота 1,00 би се постигнала докъм 30-годишна възраст, в резултат на
което се увеличава бройката на дърветата
спрямо базовия модел с +38,90% и + 2,28%,
а хранителната площ на едно стъбло намалява
с -28,02% при 20 години и -4,9% – при 30 г.
След тази възраст до края на изследвания период (70 години) оптималният брой стъбла намалява средно с -21,74%, а растежната площ
расте с +28,71%, като се създават по-добри
условия за бъдещото естествено възобновяване.
За ІV бонитет пълнота 1,00 ще се достигне около 40-та година след значително увеличение на стъблата и намаление на растежната
площ. След 50-та година броят на дърветата
намалява, а се увеличава растежната им площ.
На проверка за нормалност на дървостоя
(при реален брой стъбла) за черноборовите

култури и естествени насаждения, при найдобрите растежни условия (І бонитет), в зависимост от възрастта, бе предложен израза
(H:D)∑G (фиг. 2.).
При черноборовите култури стойността
(H:D)∑G расте с възрастта, а при черноборовите естествени насаждения стойността нараства
докъм 50-та година, изравнява се с тази на
културите и постепенно забавя своя ход, а общата продуктивност започва да намалява.
В крайна сметка произведението (H:D)∑G
като степен на нормалност на дървостоя не е
константна величина. Тя се променя с възрастта по параболична крива, която е с различен
ход при културите и естествените черноборови
насаждения.

(H:D)∑G
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Фиг. 2. Изменение на (H:D)∑G с възрастта на черноборовите култури и естествените насаждения от черен бор
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Заключение
След направения анализ на биометричните
параметри H и D, тяхното отношение, пространственото разположение на дърветата и
предложения математически модел за оптимален брой дървета на единица площ, можем да
направим следните изводи и препоръки:
− Отношението H:D и общата кръгова
площ (G) при дадена средна възраст
(Aav) са база за определяне на пълнотата (Pn) като критерий за нормалност
(гъстота) на дървостоя на черноборовите култури;
− Произведението (H:D)∑G като степен
на нормалност на дървостоя се характеризира с параболична зависимост,
изразена с по-стръмен ход при културите и с понижаващ се темп след 50годишна възраст при естествените насаждения.
− Апробирания теоретичен модел за оптимизиране на гъстотата на черноборовите култури се отличава с поголяма гъстота на културите до 30-40
години, с по-малък брой дървета и с
по-голяма растежна площ на едно дърво след тази възраст.
Предложената методика може да се използва при оптимизиране строежа и растежа и на
естествените дозряващи черноборови насаждения и при бъдещи проучвания на пространствената структура на дървостоите.

Литература
1. Медведев, Я. Опыт исследования групы леса, М,
1970
2. Лосицкии, К., Чуенков, С. Эталонные леса, М.
Лесная промышленость, 1973
3. Терсков, И., Терскова, М. Рость одновозрастных
древостоев, Новосибирск, Изд. Наука, 1980
4. Цаков, Хр. Закономерности в строежа, растежа
и продуктивността на черноборовите култури,
Дисертация за присъждане на научната степен
„Кандидат на селскостопанските науки”, С.,
1983
5. Цаков, Хр. Растеж и продуктивност на култури
от черен бор, В: Наръчник на таксатора, С., Мина ЕООД, 2004
6. Chertov, O. , Komarov, A., Karev, G. Modern
approaches in forest ecosystem modeling, Lieden
Bogton Kobu, EFI, 8, 1999
7. Harper, J. Population biology of plants, N. Y.,
Acad. Press, 1977
8. Kenkel, N., Hendrie, M., Bella, E. Along-term
study of Pinus banksiana population dynamics, J.
Veget sci, vol. 8, 1997
9. Korsun, F. Zakon vrastu „Lesnicka prace”, roc.
29, 1950
10. Mina, I., Kolstrom, T., Pukkala, T. An application
of a spatial growth model of Scots pine on
drained peatland, Forest Ecoland Monag, Vol. 21,
1991
11. Paterson, S. The Forest Area of World and its
potential Productivity, Goteborg, 1956

DYNAMICS OF GROWTH PARAMETERS (HEIGHT AND DIAMETER) IN AUSTRIAN
BLACK PINE PLANTATIONS WITH GROWING OF AGE
Hristo Tsakov
Forest Research Institute, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria
Abstract
The investigation follows the dynamics of growth parameters height (H) and diameter (D), as well as the
number of trees with growing of age and changing of site conditions in the model for growth and productivity of
Austrian black pine plantations. The investigation showed that the ratio H:D, total basal area (G) and constant
coefficient (с) determine the density (Pn) as criterion for normality of tree stand and optimum of number of trees
per area unit.
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НОВИ БОНИТЕТНИ ТАБЛИЦИ ЗА ЕСТЕСТВЕНИ СЕМЕННИ ДЪБОВИ И БУКОВИ
НАСАЖДЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ
Иван Михов, Кирил Богданов, Тома Тончев, Явор Порязов
Лесотехнически университет, София
Резюме
Оценката на ресурсите, които съществуват в горите е първата важна стъпка, която трябва да бъде направена, за да могат да бъдат вземани правилни решения относно стопанисването им. За постигането на целите,
които се поставят за изпълнение при управлението на ресурсите е необходимо те да бъдат точно оценени.
Съгласно действащата нормативна уредба, при инвентаризацията на горите бонитета на насажденията се определя по средната доминираща височина. Това предполага разработването на нови бонитетни таблици за повечето дървесни видове. Засега такива са разработени за основните иглолистни видове. Обект на настоящата
разработка са чистите естествени семенни насаждения от обикновен бук, благун и горун. Заложени са общо
189 броя пробни площи в 96 бр. букови, 36 бр. в благунови и 57 бр. в горунови насаждения, които се намират
в Стара планина, Странджа, Беласица и Огражден. Въз основа на проучвания върху растежа по доминираща
височина по данни от сега използваните у нас и в други европейски страни растежни таблици за естествени
семенни букови и дъбови насаждения, както и сравнителни проучвания върху темпа на растеж по доминираща
височина на прилаганите в момента бонитетни таблици и темпа на растеж на реални букови и дъбови насаждения по доминираща височина са съставени бонитетни таблици. Тези таблици са конструирани въз основа на
динамичното абсолютно бонитиране по доминираща височина. Таблиците са разработени за възрастите от 20
до 140 години, като са възприети 6 бонитетни класа: за бука съответно 16, 20, 24, 28, 32, 36, а за дъба – 12,
16, 20, 24, 28, 32. Разработените таблици се характеризират с много висока точност. За бука тя е ±0,35%, а
за дъба ±0,38%. Достатъчно висока е и точността при определяне на бонитета за отделните възрасти. При
бука тя се движи от ±1,61% при 20-годишна възраст до ±0,50% при 100-годишна възраст, а при дъба съответно от ±2,25% до ±0,66%.
Ключови думи: бонитетни таблици, доминираща височина, естествени насаждения, бук, горун, благун
Key words: site index, dominant height, natural stands, Beech, Durmast oak, Hungarian oak

1. Състояние на проблема
През целия период на развитие и изпълнение на дейностите при инвентаризацията, организацията и проектирането и изпълнението на
различните видове сечи в горите, бонитетната
класификация е била обект на специално внимание. Така с времето се стига до разкриване
на различни недостатъци, свързани с бонитирането на горите, като основа за тяхното стопанисване и ползване. Растежът по средна височина дълго време е бил използван като основен
бонитировъчен признак на насажденията при
относителното им бонитиране. Едновременно с
разкриване на съществени недостатъци на бонитирането по средна височина, и като резултат на сериозни научни дискусии в тази посока,
се стига до научния извод, че досегашното относително бонитиране по средна височина
следва да се замени с ново абсолютно и динамично бонитиране по доминираща височина.
Този факт е добре аргументиран в многобройни публикации у нас и в чужбина.
През 2007 г. в България бе изпълнена научната разработка „Разработване на нови бонитетни таблици за естествени иглолистни насаж264

дения от бял бор, смърч, ела и бяла мура” [5],
финансирана от Държавната агенция по горите
към Министерския съвет. В тази научноприложна разработка бе направен обстоен
преглед на публикациите относно бонитетната
класификация на горите. Въз основа на общо
136 литературни източника, от които 17 на
кирилица и 119 на латиница (основно на английски език), бяха направени редица изводи, с
които по убедителен начин се доказва необходимостта от разработване на бонитетни таблици по доминираща височина и абсолютен бонитет. Получените научни резултати и съставените нови бонитетни таблици са докладвани на
Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие” [7].
В тази връзка през 2009 г бе изпълнен нов
проект на тема „Разработване на нови бонитетни таблици за естествени семенни дъбови и
букови насаждения в България” [6], финансиран от ДАГ при МС.
В настоящия доклад се представят основните резултати постигнати с изпълнението на
този проект, а като обобщен резултат и новите
бонитетни таблици по доминираща височина и
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абсолютен бонитет за естествени семенни от
най-широко разпространените видове от широколистни гори у нас – обикновен бук, благун и
горун.
2. Метод на работа и опитен материал
При изпълнение на проекта са приложени,
както общи, така и частни методи на горската
таксация и учението за растежа и прираста на
гората като диалектическия и комбинирания
индуктивно-дедуктивен метод, както и методите
на корелационния и регресионния анализ.
Основният таксационен материал е събран
по метода на пробните площи, стъбления анализ, аналитичния метод, методът анализ на
дървостой и измерителните таксационни методи при събирането на опитния материал. Пробните площи са залагани в чисти букови и дъбови естествени насаждения.
За установяване на темпа на растежа по
височина на доминиращите дървета и получаване на данни за средния темп на растеж по
доминираща височина на реалните опитни насаждения и съответните данни от растежните
таблици е използван методът на натуралните
показатели [1, 2, 3, 4]. Освен това този метод
е използван и за изравняване на бонитетните
криви.
Методът на стъбления анализ позволява да
се установи растежа по височина на средните
доминиращи дървета, а методът Анализ на
дървостой за установяване на средната доминираща височина за пробните площи, в които
не е правен анализ на доминиращото пробно
стъбло.

За изпълнение на разработката бяха избрани общо 189 броя зрели насаждения, в това
число: 96 бр. букови, 36 бр. благунови и 57
бр. горунови. С така избраните пробни площи
са обхванати по-важните географски региони,
където най-често се срещат изследваните видове – Стара планина, Странджа, Беласица, Огражден и Средна гора. При това положение е
застъпено и цялото разнообразие в типовете
месторастения, определени с относителния бонитет по сега прилаганите растежни таблици.
Стремежът е бил да се получат не по-малко от
5-10 повторения от преобладаващите бонитетни класове. Изследваните насаждения са найчесто на възраст около 100 години, по рядко
на 70-80 години, с нормален строеж, висока
степен на хомогенност, пълнота не по-малка от
0,7 и в добро здравословно състояние. Пробните площи са с големина 0,2-0,3 ха, като във
всяка от тях бе извършено пълно клупиране по
степени на дебелина през 2 см, измерване на
3-4 височини на дървета от всяка степен на
дебелина и отсичане на средно или доминиращо дърво за извършване на стъблен анализ.
По-добра представа за характеризиране
на качеството на опитните материали се получава, ако същите се групират по показатели,
пряко свързани с целта и задачите на разработката, каквито са абсолютният бонитет (доминираща височина при 100 години), възрастта и
пълнотата. Разпределението на пробните площи по планински райони, абсолютен бонитет,
възраст и пълнота са поместени в табл. 1, 2, 3
и 4.

Табл. 1. Разпределение на пробните площи по планински райони
Дървесни видове
Планински район
бук
благун
горун
брой на пробните площи
Западна Стара планина
41
Средна Стара планина
20
11
Източна Стара планина
17
9
Пирин, Беласица, Огражден
33
Средна гора
5
Странджа
19
30
Източни Родопи
2
ОБЩО
94
36
57

От данните в табл. 1. се вижда, че избраните опитни насаждения се намират в райони
на най-широкото им разпространение. За бука
това са Западна и Средна Стара планина, където са разположени над 60% от пробните площи, както и в Пирин, Беласица и Огражден, къ-

общо дъб

11
26
5
49
2
93

дето се намират по-големи комплекси добре
запазени букови гори. В още по-голяма степен
това се отнася за семенните дъбови гори, при
които основната част от пробните площи (около 80% - 75 бр. ПП) са разположени в Източна
Стара планина и Странджа.
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Табл. 2. Разпределение на пробните площи по абсолютни бонитети и дървесни видове
Абсолютен бонитет
Дървесни видове
Общо
12
16
20
24
28
32
36
брой на пробните площи
Бук
7
24
41
21
3
96
Дъбове – общо
3
25
52
11
2
93
В т.ч. благун
11
22
3
36
В т.ч. горун
3
14
30
8
2
57
Общо–бук и дъб
3
25
59
35
43
21
3
189

Доста благоприятно е разпределението на
пробните площи по бонитети представено в
табл. 2. От данните в таблицата ясно личи, че
най-големия брой пробни площи и при трите
дървесни вида е съсредоточен в средните абсолютни височинни бонитети. За бука това са

Възраст
от-до
до 70
80-90
100-110
120-130
140-150
над 150
ОБЩО

Табл. 3. Разпределение на пробните площи по възраст и дървесни видове
Дървесни видове
бук
благун
горун
общо-дъб
ОБЩО
брой на пробните площи
3
1
1
4
13
1
14
15
28
23
9
22
31
54
35
16
13
29
64
8
10
5
15
23
14
2
2
16
96
36
57
93
189

От разпределението на пробните площи по
дървесни видове и възраст дадено в табл. 3. се
вижда, че преобладаващата част от тях са на
възраст над 100 години. При бука относителният дял на тези насаждения е 83,3%, а при
благуна и горуна съответно 97,2% и 73,7%.
От тези данни става ясно, че общо взето избраните насаждения са в пълно съответствие с
изискванията на заданието и утвърдената методика по отношение на възрастта. Твърде интересни са данните за разпределението на пробните площи по пълнота на дървостоите, са поместени в табл. 4. Вижда се, че и при трите
дървесни вида насажденията с пълнота 0,7-0,9
са твърде малко, което определя съвкупността
от пробни площи като напълно съответстваща
на изискванията при разработване на бонитетни
и на тяхна основа на растежни таблици. Прави
впечатление, че една значителна част от пробните площи са с пълнота над 1,00. При бука
относителният дял на тези пробни площи е
59,4%, при благуна 88,9%, а при горуна
96,5%. Фрапиращи са данните за пробните
площи с пълнота над 1,20. Докато при бука те
представляват 22,9%, при благуна са 58,3%, а
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24-ти и 28, а за дъбовете 20-ти, както и в съседните 16-ти и 24-ти. Нормално е също и наличието на най-малък брой насаждения от найниския и най-високия бонитет – 20-ти и 36-ти
за бука и 12-ти и 28-ми за дъбовете.

при горуна 91,2%. Една от причините за отбелязаните високи масови пълноти е, че залагането на пробни площи е направено в найплътните части на насажденията. Ако при бука
тази причина може да се приеме за основателна, то при дъбовете, освен това трябва да се
потърси и друга причина. Анализът на резултатите в това отношение показва, че еталонните
запаси в растежните таблици, особено при дъбовете са силно занижени. Това са таблиците
на Вименауер за дъба, които се отнасят за дъбови насаждения, стопанисвани при режим на
така нареченото „свободно прореждане”. В
значително по-малка степен тази констатация
се отнася до таблиците на С. Недялков за бука.
Явно се налага да се направи едно цялостно
проучване за пригодността на прилаганите в
момента таблици и се предложат по адекватни
растежни модели. Събраната от измерванията
информация бе подложена на съответна таксационна и статистическа обработка в съответствие с възприетите методологични подходи при
провеждане на проучването.
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Пълнота
от-до
0,71-0,80
0,81-0,90
0,91-1,00
1,01-1,10
1,10-1,20
1,21-1,30
над 1,31
ОБЩО

Табл. 4. Разпределение на пробните площи по пълнота и дървесни видове
Дървесни видове
бук
благун
горун
общо-дъб
ОБЩО
брой на пробните площи
8
1
1
9
13
1
1
14
18
3
1
4
22
17
2
1
3
20
18
9
2
11
29
8
4
2
6
14
14
17
50
67
81
96
36
57
93
189

3. Резултати и обсъждане
При разработването на новите бонитетни
таблици за естествените дъбови и букови семенни насаждения са приложени изискванията
за динамично абсолютно бонитиране. В неговата основа стоят кривите за растеж на насажденията по възприетия основен бонитировъчен
признак, а абсолютното бонитиране е направено по доминиращата височина при основна
възраст 100 години. В основата на таблиците
стоят фамилия от криви за растеж по доминираща височина на насажденията. От особено
значение при това положение се явява темпът
на растеж на насажденията по дървесни видове
и бонитети. Като се има предвид досегашната
традиция в горскостопанската практика свързана с бонитетни скали по среден темп на растеж
по средна или доминираща височина се възприе и новите бонитетни таблици да се разработят по среден ход на растеж по доминираща
височина. По този начин бяха разработени и
новите бонитетни таблици за белия бор, смърча, елата и бялата мура [7].
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:
120

дом. = WH n . A + WH n . q . H дом.
( α
o )
(x)
100

HA

а = 20

(1)

H дом.
A е 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 табл. 5.);
дом.
H100
- абсолютен височинен бонитет

(доминираща височина при 100 години
в m).
Преди да се изчислят бонитетните криви по
посоченото уравнение за отделните дървесни
видове е необходимо още да се реши въпросът
за напречното изравняване на бонитетната система. Решаването на този въпрос се осъществява чрез натуралните показатели (нулев и ъглов), чиито стойности за отделните бонитети
трябва да се намират на определени интервали.
За целта бе направено графично изравняване
на средноаритметичните стойности на натуралните показатели от табл. 5.

където:

№
1
2
2а
2б

Табл. 5. Средноаритметични редици от нормални числа по дървесни видове и възраст
Средноаритметични стойности на норм. числа при възраст, год
Д. вид
20
30
40
50
60
70
80
90
Бук
0,23
0,33
0,45
0,56
0,67
0,76
0,84
0,92
Дъб-общо
0,27
0,40
0,52
0,62
0,71
0,79
0,86
0,93
Благун
0,28
0,41
0,52
0,63
0,71
0,80
0,87
0,93
Горун
0,27
0,40
0,51
0,61
0,70
0,78
0,86
0,93

100
1,00
1,00
1,00
1,00
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Изравнените стойности на нулевите и ъгловите натурални показатели по дървесни ви-

дове и абсолютни бонитети са дадени в следващата табл. 6.

n

n

Табл. 6. Изравнени стойности на нулевите ( WH 0 ) и ъгловите ( WH α ) натурални показатели по дървесни видове и абсолютни височинни бонитети
Бук
Дъб

Абс.
бонитет

WH 0n

WH αn

WH 0n

WH αn

12
16
20
24
28
32
36

0,59
0,71
0,85
1,00
1,13
1,26

0,0041
0,0029
0,0015
0,0000
-0,0013
-0,0026

0,83
0,91
0,99
1,07
1,14
1,22
-

0,0017
0,0009
0,0001
-0,0007
-0,0014
-0,0022
-

Изчисляването на доминиращата височина
по дървесни видове, възрасти и абсолютни бонитети бе извършено по горното уравнение въз
основа на данните от табл. 5. и 6. при възрас-

тов обхват от 20 до 140 години и възрастов
интервал от 10 години.
Бонитетните таблици изчислени по този
начин са дадени в следващата табл. 7. (7.1. за
букови насаждения и 7.2. за дъбови).

Табл. 7. Бонитетни таблици по доминираща височина и абсолютен бонитет за естествените семенни букови и
дъбови насаждения
7.1. Бук
Бонитети
Възраст,
36
32
28
24
20
16
години
Доминираща височина, m
20
10,1
8,2
6,5
4,9
3,6
2,5
30
14,2
11,6
9,3
7,2
5,3
3,8
40
18,7
15,5
12,6
9,8
7,4
5,4
50
22,9
19,2
15,8
12,5
9,6
7,2
60
26,5
22,4
18,6
15,0
11,8
8,9
70
29,5
25,3
21,3
17,4
13,9
10,7
80
32,0
27,7
23,6
19,6
15,9
12,4
90
34,2
30,0
25,9
21,9
18,0
14,2
100
36,0
32,0
28,0
24,0
20,0
16,0
110
37,2
33,5
29,7
25,8
21,8
17,6
120
38,2
34,9
31,4
27,7
23,7
19,4
130
38,8
36,0
32,8
29,3
25,4
21,1
140
39,4
37,0
34,2
31,0
27,2
22,7
7.2. Дъб
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Възраст,
години

32

28

20
30
40
50
60
70
80
90
100

10,2
15,1
18,8
22,0
24,7
26,9
28,7
30,4
32,0

8,4
12,6
15,8
18,6
20,9
23,0
25,0
26,4
28,0

Бонитети
24
20
Доминираща височина, m
6,8
5,4
10,3
8,1
13,0
10,3
15,4
12,3
17,5
14,1
19,4
15,8
21,2
17,2
22,5
18,6
24,0
20,0

16

12

4,0
6,1
7,9
9,5
11,0
12,3
13,5
14,8
16,0

2,8
4,3
5,6
6,8
7,9
9,0
10,0
11,0
12,0

Иван Михов, Кирил Богданов, Тома Тончев, Явор Порязов

(продължение)
Бонитети

Възраст,
години

32

28

110
120
130
140

33,5
34,6
35,3
35,6

29,5
30,8
31,6
32,2

24
20
Доминираща височина, m
25,5
21,4
26,7
22,6
27,7
23,6
28,5
24,4

4. Точност на разработените таблици.
Точността на разработените нови бонитетни таблици се определя от съответствието на
дадения в тях ход на растеж по доминираща
височина и хода на растеж на реалните насаждения за съответния дървесен вид и абсолютен
бонитет. За установяване на точността 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 стой-

12

17,3
18,4
19,4
20,2

13,0
14,0
14,9
15,6

ности на нулевите натурални показатели. По
този начин броят на използваните пробни площи беше сведен до 136, от които 72 бр. букови
и 64 бр. дъбови. За оценка на точността 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 табл. 8.

Табл. 8. Точност на разработените бонитетни
Бук
Възраст
σ
С
±(m) ±(%)
20
0,86
13,7
30
0,91
9,4
40
1,20
9,3
50
1,50
9,2
60
1,55
8,2
70
1,50
6,8
80
1,39
5,8
90
1,23
4,6
100
1,22
4,2
Общоза таблиците
1,28
7,7

Анализът на данните от табл. 8. показва,
че разработените таблици се характеризират с
много висока точност, която е далеч по-висока
от посочената в Технико-икономическото задание точност от ±8%. За бука тя е ±0,35%, а
за дъба ±0,38%. Достатъчно висока е и точността при определяне на бонитета за отделните възрасти. При бука тя се движи от ±1,61%
при 20-годишна възраст до ±0,50% при 100годишна възраст, а при дъба съответно от
±2,25% до ±0,66%. Сравнително по-малката
точност при 20-годишната възраст се дължи
вероятно на това, че дървостоите все още не са
оформени добре, както и на особеностите на
растежа, които се проявяват най-ясно при тази
възраст.
Изводите от анализа на данните за точността дават основание да се твърди, че разра-

16

таблици по дървесни видове и възраст
Дъб
σ
m
С
m
±(%) ±(m) ±(%) ±(%)
1,61
0,97
18,0
2,25
1,11
1,04
12,7
1,59
1,10
1,26
11,8
1,48
1,08
1,49
11,6
1,45
0,97
1,50
10,5
1,31
0,80
1,42
8,9
1,11
0,68
1,26
7,2
0,90
0,54
1,16
6,3
0,79
0,50
1,06
5,3
0,66
0,35
1,25
9,1
0,38

ботените таблици могат да се приемат за точна
и надеждна бонитетна класификация на естествените букови и дъбови насаждения.
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CONSTRUCTION OF NEW SITE INDEX TABLES FOR BEECH AND OAK STANDS
Ivan Mihov, Kiril Bogdanov, Toma Tonchev, Yavor Poryazov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Valuation of the resources is the main step which must be done by foresters for assessment of the
alternatives for forest resources management. Implementing of the goals concerning management of the resources
is impossible without precisely measurements and inventories. Bulgarian legislation requires determination of
stand’s site index to be done by stand age and dominant height. This was the presumption for construction of
new site index tables for all tree species. For the present such tables are constructed for the main conifer species,
e.g. Scots pine, Macedonian pine, Norway spruce, Silver fir. The objects of this study are pure natural stands from
European beech, Durmast oak and Hungarian oak. An amount of 189 sample plots were used including 96 beech,
57 durmast oak and 36 sample plots from Hungarian oak located in the Balkan mountains, Strandzha mountain,
Belasitsa mountain and Ograzhden mountain. Based on data of Bulgarian and some of European countries forest
yield tables, studies in dominant height growth and comparison between rate of dominant height growth of
existing site index tables and rate of dominant height growth of real beech and oak stands were made and new
site index tables were constructed. The tables includes ages from 20-140 and 6 site index classes at base age
100 years: 16, 20, 24, 28, 32, 36 for the beech and 12, 16, 20, 24, 28, 32 for the oaks respectively. Presented
site index tables have very high accuracy. For the beech it is ±0,35%, and for the oaks - ±0,38%. A very high
precision were achieved of site index determination for different ages. For the beech stands it is ±1,61% for the
age of 20 to ±0,50% for the age of 100 and from ±2,25% to ±0,66% for the oak stands respectively.
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ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАСТЕЖНИ ТАБЛИЦИ ЗА ВИСОКОСТЪБЛЕНИ БУКОВИ
НАСАЖДЕНИЯ
Румен Петрин1, Иван Михов2, Ивайло Марков1
1
Институт за гората, Българска академия на науките, София
2
Лесотехнически университет, София
Резюме
На основата на пробни площи, заложени в зрели високостъблени букови насаждения в Западна Стара
планина и с използване на съвременни таксационни методи за изучаване и моделиране хода на растежа на
горските дендроценози са разработени диференцирани по типове на растеж таблици за хода на растежа и производителността на букови високостъблени насаждения - растежни таблици. В основата на обработка на данните стоят основно методите на пробните площи, на стъбления анализ, метода на натуралните показатели, метода анализ на дървостой и др. Чрез указаните методи е събрана и обработена необходимата информация. В
същото време бе разработен модел за растеж на буково насаждение и бе изчислена динамичната оптимална
пълнота, при която буковите дендроценози достигат максимална производителност. На основата модела за
растеж на буково насаждение и на основата на данните за оптималната пълнота на буковите високостъблени
насаждения са получени таблиците за хода на растежа и производителността на буковите високостъблени насаждения. Таблиците се характеризират с достатъчно висока точност и могат след известни проверки да се
препоръчат за практическо използване, както за района на Стара планина, така и за други райони на България.
Ключови думи: букови насаждения, растежни таблици, натурални показатели, типове на растеж
Key words: beech stands, growth tables, natural indices, types of growth

Увод
Растежните таблици /РТ/ или таблиците за
растежа и производителността /ТРП/ на горските насаждения са били винаги насъщна необходимост в горскостопанската и научна практика
при установяване на основните характеристи
на горските дендроценози. РТ представляват
числено-таблични модели, чрез които може да
се получи бърза и достатъчно точна представа
за дадена гора. Като се знае възрастта и височината, чрез бонитета на даден дендроценоз,
може веднага да се добие представа за растежа
му, както и за качеството на условията на месторастене. А наличието на таблиците позволява
да се установят и други параметри на горския
дендроценоз, като кръгова площ, пълнота, запас, прираст и др. Ето защо, напълно актуална
е задачата на настоящата разработка, отнасяща
се до разработване на растежни таблици за високостъблени букови насаждения. Получените в
работата РТ са диференцирани по типове на
растеж и при възраст, която се отчита не в основата на дървесното стъбло, а на височина
1,3 m, при така наречената стопанска възраст
[7]. В растежните таблици за основен бонитировъчен признак е възприета доминиращата
височина от 1,3 m нагоре. По този начин се
постига елиминиране на смущенията и различията в растежа на естествените букови дендроценози през първите 10-20 години от техния

живот, тъй като условията на възобновяване
могат да бъдат доста различни в зависимост от
засенчването, изложението, наклона и др. микроклиматични фактори [11].
Целта на настоящата разработка е разработването на диференцирани, в зависимост от
типа на растеж, растежни таблици за естествените букови насаждения в Р. България.
Обект и методика на изследване
Обект на настоящето изследване са естествените букови гори на Западна Стара планина.
За 62 пробни площи, заложени в естествени
насаждения от обикновен бук (Fagus silvatica),
едновъзрастни, на около 100 години беше установен ходът и темпът на растежа им по
средна доминираща височина. Пробните площи
бяха групирани по типове на растеж на основата на нулевите натурални показатели за хода на
растеж по средна доминираща височина, получени по метода на натуралните показатели [2].
И също така, бяха разпределени по бонитет
(табл. 1.) в зависимост от величината на същата височина при 100 години.
В основата на диференцираните растежни
таблици стои разработената по-ранно от нас [7]
система бонитетни криви в два варианта - при
два и при един тип на растеж. Типовете на растеж характеризират бонитетните криви в рамките на един и същ бонитет. Двата обособени
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типове на растеж са Ту, с увеличаващ се темп
на растеж, когато растежът е умерен в млада
възраст и постепенно се увеличава, с късна
кулминация на средния прираст, и Тн – с намаляващ се темп на растеж, когато растежът е
усилен в млада възраст, и после постепенно
намалява по интензивност, с ранна кулминация
на прираста [11].
Табл. 1. Разпределение на естествените букови насаждения по тип на растеж и по бонитети
Абсолютен бонитет /H100/
Общо
Тип на
26
30
брой
18
22
34
растеж
Брой на насажденията
Ту
Тн
Общо

3
3

10
1
11

13
14
27

2
14
16

2
3
5

30
32
62

За разработване на растежните таблици за
всяка от заложените пробни площи бяха отсечени по две моделни стъбла, едното със средна
височина, и другото със средна доминираща
височина. За моделните стъбла беше приложен
метода на стъбления анализ [8] и бяха получени ходовете на растеж на стъблата по височина.
За целите на разработката беше необходимо да изберем метод за получаването на
растежните таблици и да положим в основата
им някаква идея, която да е свързана с оптималност на растежа и производителността на
насажденията, тъй като растежните таблици са

числен модел на растеж и той трябва да носи
качествата на еталонен. Ето защо, в основата
на изработваните таблици беше положена концепцията за оптималната кръгова площ [1, 4,
10].
За установяване на оптималната кръгова
площ за отделните бонитети по типове на растеж, а също и за разработване на самите диференцирани растежни таблици, ни послужи
моделът за растеж на буково насаждение [10],
който лежи в основата на метода „анализ на
дървостой” [2]. С модела се дават функционалните връзки между хода на растеж на средното пробно стъбло по височина и хода на растеж на насаждението по останалите таксационни показатели – средна височина (H), среден
диаметър (D), обща кръгова площ (G) и обем
на оставащото насаждение (V).
Резултати и обсъждане
1. Модални букови насаждения
На основата на моделa за растеж на буково насаждение [10], за всяка пробна площ бе
получена растежна таблица. По такъв начин
бяха получени 61 растежни таблици. За съставяне на растежните таблици от отделните типове и бонитети трябваше да подберем от цялата
съвокупност онези пробни площи, респ. букови
дендроценози, чиято кръгова площ при 100 години да е равна или близка до оптималната
(табл. 2.).

Табл. 2. Модални пробни площи и техните кръгови площи при 100 години, оптимални кръгови площи /пълноти/
при 100 години
Оптимална кръгова площ
Кръгова площ при 100
Тип на растеж Височинен бонитет Пробна площ No
при 100 г., m3
години, m3
22
47
49,6
49,1
Tу
52
26
14; 20
ср. ар. 51,8
26
64
43,1
43,4
Тн
30
31
48,4
46,3

Подбраните пробни площи, съдържащи в
себе си оптималния модел на растеж на буково
насаждение, бяха наречени модални. Още две
основни условия бяха положени в основата на
този подбор. А именно:
1. По установената връзка между средната и доминираща височина [9] беше
изчислена разлика от около 2 m между
бонитета, определен по доминираща и
по средна височина в 100 години. На
бонитетите 30, 26 и 22 по доминираща височина от 1,3 m нагоре за мо-
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далните пробни площи трябва да съответстват бонитети 28, 24 и 20 по
средна височина, пак от 1,3 m нагоре,
и съгласно нашата методика при стопанска възраст (установена на 1,3 m).
2. Модалните пробни площи, категоризирани по типове на растеж на основата
на нулевите им натурални показатели
по доминираща височина ( wH 0n дом ) да
попадат в същия тип на растеж, при

ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАСТЕЖНИ ТАБЛИЦИ ЗА ВИСОКОСТЪБЛЕНИ БУКОВИ НАСАЖДЕНИЯ

условие, че се определят по средната
височина ( wH 0nср ).
Подбраните модални пробни площи, отговарящи на трите условия, са поместени в табл. 3.
Табл. 3. Кръгова площ и оптимална пълнота при 100
години, за бонитетите, растежните таблици, на които
бяха получени чрез екстраполация
Кръгова
Оптимална
Тип на
Височинен
площ при
кръгова площ
растеж
бонитет
100 годи/пълнота/ при
ни, m3
100 г., m3
Tу
30
54
54,9
Тн
22
38,1
40,5

От таблица 3 се вижда, че кръговите площи при 100 години на пробните площи, избрани като модални, са твърде близки до оптималните за съответния тип и бонитет. Това означава, че буковите насаждения, представени с тези
пробни площи, имат максимална производителност при дадените условия на месторастене
и при указаната по-горе цел на производството.
За 26 бонитет от типа Ту кръговата площ при
100 години е установена като средноаритметична между кръговите площи при 100 години
на пробните площи 14 и 20. Самата растежна
таблица е получена също като средноаритметична, което означава, че стойностите на таксационните показатели в нея са средни между
съответните им от растежните таблици на двете
пробни площи.
Растежната таблица за 30 бонитет от типа
Ту (табл. 8.) беше получена чрез екстраполация, като за целта бе използван интервал между стойностите на таксационните показатели за
съответните възрасти от растежните таблици за
22 и 26 бонитети. По същия начин, чрез екстраполация, бе получена и растежната таблица
за 22 бонитет от типа Тн (табл. 7.). Необходимостта от извършване на екстраполация и получаване по този начин на двете растежни табГрешка на средноаритметичната

30

m % (±)

2,3

лици, бе продиктувана от малкото на брой
пробни площи от 30 и 22 бонитети от съответните типове на растеж (Ту и Тн), поради което
не можахме да намерим за тях модални пробни
площи. Твърде показателен за достоверността
на така получените растежни таблици е фактът,
че получените за тях кръгови площи при 100
години са твърде близки до оптималните, което
се вижда от табл. 3.
2. Растежните таблици за високостъблени (естествени) букови насаждения
Растежните таблици по типове на растеж и
бонитети, за възрасти от 30 до 130 години, за
три бонитетни класа (30, 26 и 22) и два типа
на растеж (Ту и Тн), са представени в общо
шест таблици (табл. 4., 5., 6., 7., 8., и 9.).
3. Верификация на приложимостта на растежните таблици за други райони на Р. България
За проверка на практическата пригодност
на РТ беше необходимо да се сравнят данни за
реални букови насаждения от други райони на
страната с данните от таблиците. За целта бяха
заложени 51 пробни площи във високостъблени
букови дендроценози, принадлежащи на други
райони на България, а именно: Годеч /1/, Рибарица /6/, Черни вит /3/, Габрово /4/, Стара река
/4/, Гоце Делчев /14/, Първомай /10/, Петрич
/9/.
Сравненията бяха извършени в две направления, за кривите на доминиращите височини, и за кривите на средните височини, съответно трансформирани за стопанска възраст и
от 1,3 m височина на дървото нагоре.
В резултат на сравненията на реалните
криви с табличните бяха получени отклонения,
за които е изчислена грешката на средноаритметичната, като показател за точността (табл.
10.) за двете криви.

Табл. 10. Точност на растежните таблици
Възраст
40
50
60
70
80

Общо

90

100

0,8

0,7

0,5

0,4

1,5

1,4

1,1

0,6

по отношение на доминиращата височина
2

1,4

1,2

1,2

по отношение на средната височина
m % (±)

3,7

2,9

2,4

Точността на разработените растежни таблици, показана чрез грешката на средноаритметичната m, е много висока за доминиращата
и за средната височина - съответно m=±0,4%

2

1,7

и ±0,6%. За доминиращата височина точността за всички възрасти се вмества в доверителния интервал от 5%, изчислен на базата на коефициента на Стюдент, който е 2,01.
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15, 3

18, 5

21, 2

23, 5

25, 4

26, 9

28, 6

30, 0

31, 2

31, 9

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

13

34,4

33,7

32,6

30,0

28,2

26,2

25,8

22,0

19,5

16,8

24, 6

26, 0

27, 1

110

120

130

24,4

21, 4

19, 8

80

24, 0

17, 8

70

90

15, 6

60

100

22,7

13, 2

50

11,3

29,8

28,8

27,4

26

22,3

19,1

16,9

14,6

7,4

10, 4

30

m

40

m

Височин а от 1,3 m
нагоре
Доми ниСредна
раща

год.

Възраст на
1,30 m

11, 5

30

m

43,1

40,9

38,5

35,6

32,7

29,6

26,3

23,0

19,4

15,6

11,6

Cm

Среден
диаметър

349

382

423

486

561

663

805

1003

1302

1781

2618

-

Брой н а
дърветата
на 1 ha
2

51,02

50,14

49,34

48,44

47,14

45,74

43,88

41,58

38,32

34,04

27,66

m

Обща
кръгова
пл ощ на
1ha

Наличен дървстой

3

729

717

702

677

650

609

554

486

405

312

213

m

Стъблен
обем на 1
ha
3

5,6

6,0

6,4

6,7

7,2

7,6

7,9

8,1

8,1

7,8

7,1

m

среден
3

1,2

1,5

2,5

2,7

4,1

5,5

6,8

8,1

9,3

9,9

-

m

текущ

При раст

33

41

63

75

102

142

198

299

479

837

-

-

Брой на
дърветата
н а 1 ha
3

22

24

32

31

34

38

38

38

35

29

-

m

Запас н а
дърве тата
3

321

299

275

243

212

178

140

102

64

29

-

m

Су марен
зап ас

Отп аднала част от дървостоя

3

1050

1016

977

920

862

787

694

588

469

341

213

m

Обем н а
стъблата
3

8,1

8,5

8,9

9,2

9,6

9,8

9,9

9,8

9,4

8,5

7,1

m

среден

41,4

38,7

35,8

32,6

29,4

26,1

22,8

19,5

16,0

12,4

8,9

Cm

Среден
диаметър

346

387

442

518

616

752

936

1195

1611

2318

3460

-

Брой н а
дърветата
на 1 ha
2

46,62

45,57

44,52

43,26

41,84

40,22

38,22

35,70

32,39

27,98

21,52

m

Обща
кръгова
пл ощ на
1ha

Наличен дървстой

3

566

548

526

500

469

429

381

325

261

192

122

m

Стъблен
обем на 1
ha
3

4,4

4,6

4,8

5,0

5,2

5,4

5,4

5,4

5,2

4,8

4,1

m

среден
3

1,8

2,2

2,6

3,1

4,0

4,8

5,6

6,4

6,9

7,0

-

m

текущ

При раст

41

55

76

98

136

184

259

416

707

1142

-

-

Брой на
дърветата
н а 1 ha

3

22

25

29

28

31

30

28

28

25

17

-

m

Запас н а
дърве тата

3

263

241

216

187

159

128

98

70

42

17

-

m

Су марен
зап ас

Отп аднала част от дървостоя

12,8

3,4

3,9

5,7

5,8

7,5

9,3

10,6

11,9

3

829

789

742

687

628

557

479

395

303

209

122

m

3

6,4

6,6

6,74

6,87

6,98

6,96

6,8

6,6

6,1

5,2

4,1

m

среден

3

4

4,7

5,5

5,9

7,1

7,8

8,4

9,2

9,4

8,7

-

m

текущ

При раст

Об ща п роизводи телност

Обем н а
стъблата

3

12,8

-

m

текущ

При раст

Об ща п роизводи телност

Taбл . 5. Растеж и производителност на високостъбл ени бу кови насажден ия от типа Тн ( с намаляващ се темп на растеж) ; ранн а ку лминаци я; 26 б онитет

m

год.

Възраст на
1,30 m

Височин а от 1,3 m
нагоре
Доми ниСредна
раща

Taбл . 4. Растеж и производителност на високостъбл ени бу кови насажден ия от типа Тн ( с намаляващ се темп на растеж) ; ранн а ку лминаци я; 30 б онитет
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14, 2

15, 9

19, 4

20, 1

20, 8

22, 3

70

80

90

100

110

120

130

14,3

25,2

23,8

23,1

23,0

20,6

19,2

18,9

16,2

7,0

10, 2

13, 4

16, 3

19, 2

21, 8

24, 4

27, 2

29, 8

32, 4

34, 5

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

m

36,8

34,8

32,4

30,0

26,8

24,8

20,9

17,9

14,8

11,4

8,3

m

Височин а от 1,3 m
нагоре
Доми ниСредна
раща

год.

Възраст на
1,30 m

12, 1

60

12,3

9,5

m

39,7

36,5

33,1

29,6

26,1

22,6

19,3

16,0

12,6

9,2

6,2

Cm

Среден
диаметър

341

392

461

553

683

865

1113

1483

2123

3299

5096

-

Брой н а
дърветата
на 1 ha
2

42,22

41,00

39,70

38,08

36,54

34,70

32,56

29,82

26,46

21,92

15,38

m

Обща
кръгова
пл ощ на
1ha

Наличен дървстой

3

403

379

350

323

288

249

208

164

117

72

31

m

Стъблен
обем на 1
ha
3

3,10

3,16

3,18

3,2

3,2

3,1

3,0

2,7

2,3

1,8

1,0

m

среден
3

2,7

2,9

2,7

3,5

3,9

4,1

4,4

4,7

4,5

4,1

-

m

текущ

При раст

24

69

92

130

182

248

370

640

1176

1797

-

-

3

22

24

32

31

34

38

38

38

35

29

-

m

Запас н а
дърве тата
3

321

299

275

243

212

178

140

102

64

29

-

m

Су марен
зап ас

Отп аднала част от дървостоя
Брой на
дърветата
на
1 ha
3

724

678

625

566

500

427

348

266

181

101

31

m

Обем н а
стъблата
3

5,56

5,65

5,68

5,7

5,6

5,3

5,0

4,4

3,6

2,5

1,0

m

среден

59,8

54,3

49,1

43,6

38,2

33,1

28

23,2

18,0

14,3

9,8

cm

Среден
диаметър

217

253

297

361

446

564

739

989

1480

2032

3451

-

Брой н а
дърветата
на 1 ha
2

61,02

58,62

56,22

53,98

51,18

48,54

45,50

41,82

37,66

32,62

26,02

m

Обща
кръгова
пл ощ на
1ha

Наличен дървстой

3

858

807

755

694

630

558

481

396

308

221

140

m

Стъблен
обем на 1
ha
3

6,6

6,72

6,86

6,94

7,0

7,0

6,9

6,6

6,2

5,5

4,7

m

среден
3

5,1

5,2

6,1

6,4

7,2

7,7

8,5

8,8

8,7

8,1

-

m

текущ

При раст

36

44

64

85

118

175

250

491

552

1419

-

-

Брой на
дърветата
н а 1 ha

3

49

46

53

50

49

48

42

46

25

27

-

m

Запас н а
дърве тата

3

435

386

340

287

237

188

140

98

52

27

-

m

Су марен
зап ас

Отп аднала част от дървостоя

8,0

4,6

5,3

5,9

6,6

7,3

7,9

8,2

8,5

3

1293

1193

1095

981

867

746

621

494

360

248

140

m

3

9,94

9,94

9,95

9,81

9,6

9,3

8,9

8,2

7,2

6,2

4,7

m

среден

3

10,0

9,8

11,4

11,4

12,1

12,5

12,7

13,4

11,2

10,8

-

m

текущ

При раст

Об ща п роизводи телност

Обем н а
стъблата

3

7,0

-

m

текущ

При раст

Об ща п роизводи телност

Taбл . 7. Растеж и производител ност на високостъблен и букови н асаждени я от ти па Ту (с у вел ичаващ се темп на растеж); късна кулминац ия; 30 б они тет
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Taбл . 6. Растеж и производителност на високостъбл ени бу кови насажден ия от типа Тн ( с намаляващ се темп на растеж) ; ранн а ку лминаци я; 22 б онитет
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29, 8

130

32,4

30,6

9,8

12, 1

14, 2

16, 2

18, 0

20, 0

21, 8

23, 6

25, 1

50

60

70

80

90

100

110

120

130

5,0

7,4

30

40

m

27,9

26,5

24,8

22,0

19,6

18,2

15,3

13,2

10,9

8,3

6,1

m

Височин а от 1,3 m
нагоре
Доми ниСредна
раща

Год.

Възраст на
1,30 m

28, 0

120

28,6

26,0

18,1

15,5

12,9

45,9

41,8

37,8

33,6

29,5

25,6

21,7

18,0

14,1

11,0

7,6

cm

Среден
диаметър

351

408

480

584

721

909

1187

1588

2325

3295

5425

-

Брой н а
дърветата
на 1 ha
2

58,10

56,00

53,90

51,80

49,30

46,80

43,90

40,40

36,30

31,30

24,60

m

Обща
кръгова
пл ощ на
1ha

Наличен дървстой

3

771

727

681

628

572

508

438

362

282

202

127

m

Стъблен
обем на 1
ha
3

5,9

6,1

6,2

6,3

6,4

6,4

6,3

6,0

5,6

5,1

4,2

m

среден
3

4,4

4,6

5,3

5,6

6,4

7,0

7,6

8,0

8,0

7,5

-

m

текущ

При раст

57

72

104

137

188

278

401

737

970

2134

-

-

Брой на
дърветата
н а 1 ha
3

40

40

45

42

41

41

36

37

24

22

-

m

Запас н а
дърве тата
3

368

328

288

243

201

160

119

83

46

22

-

m

Су марен
зап ас

Отп аднала част от дървостоя

3

1139

1055

969

871

773

668

557

445

328

224

127

m

Обем н а
стъблата
3

8,76

8,79

8,81

8,7

8,6

8,4

8,0

7,4

6,6

5,6

4,2

m

среден

32,0

29,3

26,5

23,6

20,8

18,1

15,4

12,8

10,2

7,7

5,4

cm

Среден
диаметър

687

794

935

1136

1393

1756

2283

3094

4278

6374

10051

-

Брой н а
дърветата
на 1 ha
2

55,18

53,38

51,58

49,62

47,42

45,06

42,30

38,98

34,94

29,98

23,18

m

Обща
кръгова
пл ощ на
1ha

Наличен дървстой

3

684

647

607

562

514

458

395

328

256

183

115

m

Стъблен
обем на 1
ha
3

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,7

5,6

5,5

5,1

4,6

3,8

m

среден
3

3,7

4,0

4,5

4,8

5,6

6,2

6,8

7,2

7,3

6,8

-

m

текущ

При раст

107

141

201

257

363

527

766

1229

2096

3677

-

-

Брой на
дърветата
н а 1 ha

3

30

33

38

34

36

34

31

27

24

17

-

m

Запас н а
дърве тата

3

304

247

241

203

169

133

99

68

41

17

-

m

Су марен
зап ас

Отп аднала част от дървостоя

8,4

8,6

9,8

9,8

10,5

11,1

11,2

11,7

10,4

3

988

921

848

765

683

591

494

396

297

200

115

m

3

7,6

7,7

7,7

7,7

7,6

7,4

7,1

6,6

5,9

5,0

3,8

m

среден

3

6,7

7,3

8,3

8,2

9,2

9,7

9,8

9,9

9,7

8,5

-

m

текущ

При раст

Об ща п роизводи телност

Обем н а
стъблата

3

9,7

-

m

текущ

При раст

Об ща п роизводи телност

Taбл . 9. Растеж и производител ност на високостъблен и букови н асаждени я от ти па Ту (с у вел ичаващ се темп на растеж); късна кулминац ия; 22 б они тет
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Taбл . 8. Растеж и производител ност на високостъблен и букови н асаждени я от ти па Ту (с у вел ичаващ се темп на растеж); късна кулминац ия; 26 б они тет

Румен Петрин, Иван Михов, Ивайло Марков

ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАСТЕЖНИ ТАБЛИЦИ ЗА ВИСОКОСТЪБЛЕНИ БУКОВИ НАСАЖДЕНИЯ

Най-висока е стойността на интервала за 30
годишна възраст - ±4,6%. При средната височина стойностите на грешката m за 30 и 40 –
годишна възраст са съответно ±3,7% и
±2,9%, а изчисления доверителния интервал е
малко по-голям от 5%, съответно ±7,4% и
±5,8%. И това е обяснимо, тъй като тези отклонения се отнасят до младата възраст на дендроценозите, когато влиянието на микроклиматичните условия е най-голямо.
Заключение
Високата точност на разработените растежни таблици за други райони на страната, ни
дава основание да ги препоръчаме за използване в практиката, като за целта за установяване
типа на растеж биха могли да се използват
предложените от нас от по-рано индекси [6].
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DIFFERENTIATED GROWTH TABLES FOR HIGH-STEM BEECH STANDS
1

Rumen Petrin1, Ivan Mihov2, Ivajlo Markoff1
Forest Research Institute, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria
2
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract

Differentiated growth tables have been developed, according to type of growth, for the course of growth and
productivity of beech high-stem stands, based on sample plots established in mature high-stem beech stands in
Western Balkan range and with the help of modern inventory methods for study and modelling of the growth of
forest dendrocoenoses. Basically, methods of sample plots, stem analysis, natural indices, analysis of stand, etc.,
are n the fundament of data processing. With the help of these methods, the necessary information has been
obtained and processed. In the same time, a model was developed for the growth of a beech stand, and the
dynamic optimal density was calculated, at which beech dendrocoenoses reach maximal productivity. On the basis
of the model of beech high-stem stands growth and the data about their optimal density, tables for course of
growth and productivity of beech high-stem stands were obtained. Tables are characterised by enough high
precision and after some testing could be recommended for practical implementation both for the region of Balkan
range and other regions in Bulgaria.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ ОТРАЖЕНИЕТО НА НЕГАТИВНИТЕ
КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ ВЪРХУ ДЪРВЕСНАТА РАСТИТЕЛНОСТ
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Резюме
Негативните промени, които настъпват поради дълговечни климатични промени и антропогенно въздействие имат непосредствено отражение върху дървесната растителност. В хода на еволюционните изменения
предимствата на дървесните видове са за най-адаптивните от тях..Цел на настоящата разработка е да се търсят
възможности за препоръчване на дървесни видове, които най-добре могат да запазят досегашното разпространение на гората. Благунът (Quercus frainetto Ten.) е един от дъбовете, който за променящите се и очаквани в
бъдеще климатични промени, се оказва изключително переспективен вид способен да съхрани разпространението на гората в долната лесорастителна зона. Ето защо са разгледани биологичните особености на благуна
според неговото разпространение, както и режимите за неговото устойчиво стопанисване.
Ключови думи: лесовъдство, устойчиво развитие, дъбови гори
Key words: Forestry, Sustainable development, Oak foresty

Увод
През последните десетилетия много учени алармират за настъпващи климатични
промени на планетата в посока на затопляне и
засушаване. Прогнозите относно климатичните промени са твърде обезпокояващи. Иван
Раев отправя апел към българското общество
да предприеме своевременни действия за да
не се превърне засушаването в България в
една постоянна реалност [8]. Ето защо гората
ще има важна роля за устойчиво развитие и
балансиране на екологичната обстановка.
Адаптацията към климатичните промени е
дълъг и бавен процес, така че, вземането на
своевременни мерки е от особена важност за
съхраняване на екосистемите и създаване на
условия за понататъшно нормално развитие
на обществото.
Негативните изменения, които настъпват
поради дълговечни климатични промени и
антропогенно въздействие имат непосредствено отражение върху дървесната растителност. В хода на еволюционните промени, които настъпват в дървесните видове най-големи
шансове имат най-адаптивните от тях.
В този смисъл цел на настоящата разработка е да се търсят възможности за толериране на дървесни видове, които най-добре ще
могат да запазят досегашното разпространение на гората. Благунът е един от дъбовете,
който за протичащите и очаквани бъдещи
климатични промени, може да се окаже изключително переспективен вид за долната лесорастителна зона.
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Ето защо са разгледани биологичните
особености на благуна според неговото разпространение, както и режимите за неговото
устойчиво стопанисване.
1. Биологични особености на благуна според
неговото разпространение
Изменението на климата към по-топъл и
по-сух води до влошаване свойствата на горските почви. От своя страна промяната във
влажностния и температурен баланс води до
обедняване и изменение на състава на горските екосистеми. Дъбовите гори са показателни за влиянието на климатичните и антропогенните въздействия върху горите [9].
Като се изключи реликтната форма на
странджанския дъб, който е със силно стеснен ареал, останалите наши листопадни дъбове са запазили историческите ареали в страната, приблизително в онези граници, в които
те са възникнали първоначално. В най-голяма
степен това се отнася за цера (Quercus cerris)
и благуна (Quercus frainetto), които имат почти регионално разпространение у нас и липсват, вероятно поради вторичното им оттегляне
само в най-вътрешната част на льосовата
повърхнина в Северна България. За вторично
оттегляне на тези два вида може да се съди и
от техните находища, запазени и досега в
изолирано състояние по височините край р.
Дунав и представляващи вероятно остатъци от
един общ ареал, който се е простирал непрекъснато от подножието на Стара планина до
коритото на р. Дунав [10].

Груд Попов , Мартин Борисов, Даниела Георгиева

Систематическите, географски и екологически отношения на разпространените в
България робуроидните дъбове – стожер, горун и космат дъб очертават тези видове по
най-безспорен начин като обособени от един
общ родоначалник - благуна. Разпадането на
систематичната единица е извършено главно
на екологическа, а отчасти и на географска
основа. Състои се в обособяването и специализирането на стожера към дълбоките почви
на низините; на горуна – към хигрофитните
особености на планинските месторастения и
на косматия дъб – към ксеротермичните условия на същия релеф. С реакцията на посочените три вида към условията на местообитанията в голяма степен е свързано историческото развитие на техните ареали.
От ареалите на робуроидните дъбове в
България най-силно вторично стеснен е ареалът на горуна. В този смисъл показателни са
някои изолирани находища на този вид.
Ограничението на цера и благуна по льосовата повърхнина на Северна България, а
също така и стеснения ареал на горуна в някои планински области на страната се свързва
най-вече с онези промени от климатично естество, които са причина за постепенното
разширяване на ксеротермичния елемент и за
движението на дъбовете към по-високите части на планинския пояс.
Влошаването на климатичните условия,
чрез засилването на континенталните елементи на регионалния климат, представляват без
съмнения най-съществената причина, както за
вторичното разширяване на ареала на горуна
по-високо в планинския пояс, така и за неговото ограничаване в онези части на топлия
пояс, които се отличават с по-силно изразен
континентален климат. Причина за вторичното
разширяване на ареала на косматия дъб е
климатичната ксерофитизация, като неговото
развитие е затруднено в места с по-силно
напреднало континентализиране на климата.
Стожерът, като вид е свързан винаги с
дълбоките почви на низините и по-равните
места. Той е запазил историческият си ареал
без съществени изменения, ако за такива не
се считат разбира се ограничението на горската растителност по льосовата повърхнина
на Северна България. В миналото, вследствие
на стремежа за разширяване на обработваемите земи, са унищожени територии заети от
гори доминирани от стожера.
Съвременните робуроидни дъбове – го-

рун, стожер и космат дъб са се появили за
първи път и масово през кватернера, след
завършването на терциера или най-рано към
края на плиоценския период. Формообразувателният период се е развил в три различни
посоки, първата от които е формирала стожера - свойствен за по-дълбоките и по-влажни
почви в низините; втората – горуна, свързан с
по-влажните месторастения на планинския
релеф; а третата – типично ксеротермичния
космат дъб.
Систематическите белези на благуна отделят този вид от групата на робуроидните
дъбове. Поради това разкриването на неговите генетически отношения е трудно. Този вид
се очертава като силно полиморфно растение, екологическата еволюция, на което подобно тази на робуроидните дъбове е твърде
напреднала приспособявайки благуна към
условията на ксеротермичната среда.
Ареалът на благуна обхваща Балканския
полуостров, северозападните части на Азиатска Турция, Южната част на Румъния и Унгария, както и Южна Италия. В границите на
своя неголям ареал благунът заема различни
части от релефа на терена и достига различни
надморски височини. В Унгария и Румъния
заема открити терени и южни изложения, където образува чисти и смесени насаждения с
косматия дъб (Quercus pubescens Wild.), цера
(Q. cerris L.) и горуна (Q. sessiliflora Salisb.) и
достига максимална надморска височина до
600 m. В южните части на ареала си (Албания
и Македония) достига надморска височина до
900-1000 m. В южна Турция благунът заема
северни изложения, където съжителства с
другите южноевропейски листопадни дъбове,
а южните изложения са заети от средиземноморските вечнозелени храстови формации в
които благунът не участва.
В България благунът е разпространен
навсякъде в страната, като заема равнините и
ниски склонове с южно изложение. По черноморското крайбрежие, той достига до морското равнище, в Дунавската равнина и предпланините на Стара планина до 500-600 m
н.в., а в източните Родопи и басейна на р.
Струма до 800 m. На отделни места, благодарение на създалия се микроклимат, благунът се изкачва в планините по-високо от посочените граници, но неговото масово разпространение на територията на страната започва от морското равнище и достига 500600 m надморска височина.
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Благунът доминира в много горски територии на Източна Стара планина, където образува обширни чисти дървостои, преобладава в Странджа планина и най-вече в периферните й части. В Североизточна България Лудогорието и Добруджа по разпространение
му съперничи само церът.
Известно е, че благуна е по-топлолюбив
от стожера и горуна и се доближава към косматия дъб. Лимитиращ фактор за вертикалното разпространение на благуна е понеблагоприятния общ топлинен режим с увеличаване на надморската височина, който се
характеризира с по-ниски температури.
В много от своите естествени находища
благунът страда от късните пролетни мразове, които унищожават цветните органи, както
и младите листа и леторасли, поради което
пролетния прираст започва от по-долните живи пъпки. В младите насаждения това довежда
до изкривяване на стъблата и формира кривостъблени насаждения от трети клас на сортиментност. Дори изследователите смятат, че
причината за формирането на кривостъблени
насаждения е резултат на генетически заложби при благуна. Повреди вследствие на пролетни мразове се случват рядко в Странджа,
Източна Стара планина и Източните Родопи,
където се чувства затоплящото влияние на
Черно и Бяло море. Показателни за това са
формираните висококачествени стъбла от
благуна в тези райони на страната. Измръзванията намаляват броя на семеносните години
и ограничават растежа по височина, но не са
пречка за нормалното развитие и разпространение на благуна в границите на неговия естествен ареал.
Така също благунът е силно взискателен
към светлината. Той заема максимално осветените части от релефа. Светлолюбието му се
увеличава с нарастване на надморската височина т.е. с понижаване на температурите.
Неговата взискателност към светлината намалява с увеличаване на температурите, поради
което в средиземноморието заема и северни
изложения.
За светлолюбието на благуна се съди и
по неговата листна мозайка. Листата му са
разположени предимно по върховете на клоните във формата на розетка. Подобно на
другите дъбове се нуждае от странично засенчване и осветление на връхната част.
В Северна България, благунът расте предимно върху сиви горски почви, които се ха280

рактеризират с излужен или слабо оподзолен
хумусен хоризонт и незначително уплътнен
илувиален хоризонт. В Южна България е разпространен върху канелени горски почви,
излужени и оподзолени, със силно уплътнен
илувиален хоризонт, през който корените не
преминават. Обикновено масата на корените
се разполага на прехода между хумусния и
илувиалния хоризонт, като само на дълбоки и
проветриви почви благунът развива мощна
коренова система с дълбоко проникващ централен корен.
Анализът на биологичните особености на
благуна показва, че той расте при сравнително високи средногодишни температури 9-14оС
на припечни изложения, върху сравнително
недълбоки и уплътнени почви и средни количества на годишните валежи. Климатът в ареала му се характеризира с ясно изразен засушлив период от няколко месеца, включващ
август и септември, а понякога и юли, което
показва, че благуна е силно сухоустойчив вид,
като в това отношение се изравнява със сухоравниният летен дъб и с косматия дъб. Благунът е устойчив ниска въздушна влажност,
като в това отношение също се изравнява с
предходните два вида.
Въпреки различията между благуна и горуна по отношение на техните изисквания, се
наблюдава чувствително припокриване на
техните ареали, поради което върху големи
площи образуват смесени насаждения.
Дървесината на благуна превъзхожда по
качества дървесината на останалите дъбове.
Тя е много търсена в строителството, мебелното производство, производството на фурнир, паркет и др. Неговата дървесина е найподходяща от всички останали за направа на
бурета и отлежаване на спиртни напитки.
Благуновите насаждения се намират в
най-близко съседство с населените места и
обработваемите земи, затова още от появата
на човека те са подложени на неговото въздействие. Той винаги е бил по-предпочитан от
цера и останалите дъбове и затова неговото
участие в състава на горите около населените
места е силно редуцирано. Голяма част от
благуновите насаждения са изсечени в миналото за работни земи, а друга част са превърнати в издънкови. Силно развитото животновъдство в миналото също е повлияло отрицателно на възобновяването и развитието на
благуновите насаждения. Всичко това е довело до влошаване състоянието им и сега голя-
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ма част от тях не отговарят на потенциалните
възможности на месторастенията. По Европейската номенклатурна класификация на
местообитанията, благунът попада към групата на Балкано-панонските церово-горунови
гори.
Значимостта на благуна като дървесен
вид за горите на България в контекста на негативни климатични промени и необходимостта да се създаде теоретична основа за бъдещата стопанска дейност в горите, налагат да
се даде характеристика на най-важните благунови асоциации у нас.
2. Видове благунови асоциации
Благунови гори с високостъблен характер на дървостоите все още се срещат в района на Странджа, Източна Стара планина и
гората в м. „Воден” - Разград, където са описани асоциации представени от благуновата,
благуново-горуновата, и благуново-церовата.
2.1. Благунова асоциация
Благуновата асоциация расте върху поосветените и по–топли терени, т.е. тук найсилно изразен ксеротермичния характер и тя
най-много се доближава до асоциацията на
косматия дъб.
Благуновата асоциация заема почти половината от площта на високостъблените и
издънкови гори у нас. Най-широко е разпространена в ниския планински пояс. Преобладава в дъбовите гори по периферията на Странджа, Източна Стара планина и в предбалканската част.
Характерно за благуновите дървостои е,
че в състава им участват малък брой видове:
цер, клен, брекина, скоруша. Не се срещат
мезофилни и мегатрофни видове като липа,
бук, габър, бряст, ясен, които са характерни
за по-хигрофитната горунова асоциация. При
дървостои с по-малък склоп се наблюдава
формирането на подлесен етаж от ксеротермични видове, като мъждрян, келяв габър,
глог, шипка.
Благуновата асоциация е с по-ниска продуктивност на дървостоя в сравнение с останалите асоциации с благунова компонента.
Основната причина е че заема по-сухите и поекспонирани терени. При нормална склопеност на насажденията (около 0,8) видовото
разнообразие е по-малко. При намаляване на
склопа почвата се зачимява главно от житно
разнотревие и естественото възобновяване

сериозно се затруднява. По-сухите терени,
които заема асоциацията и развитието на
тревна покривка са причините за по-лошата
възобновителна способност на тази асоциация
от другите.
2.2. Равнинни гори с преобладание на благун
Тази асоциация се среща на заравнени
склонове и плата в равнинно-хълмистия район
на страната на средно дълбоки до дълбоки,
сухи до свежи почви, характерни с по-малката
си проветривост и значително уплътнен илувиален хоризонт. Заема равни до наклонени
терени с предимно южна компонента на изложението. Отличава се с по-топлите си местообитания, които имат смесен ксеромезофилен характер.
Дървостоят е едноетажен и се образува
само от благуна с рядък примес от цер, клен,
брекиня, скоруша, равномерно разпределени
по площта. Височината на дървостоя достига
до 22 m в зряла възраст. Благуновите дървета
са с добра правостъбленост и са чисти от
клони. Негативна тенденция, която трябва да
се отчете е възможността за увеличаване на
цера в състава. При нормални условия церът
се запазва в дървостоя само като вид с незначително участие. Това обстоятелство винаги
трябва да се има предвид при провеждане на
лесовъдската дейност.
В подлеса на малкото запазени първични
дървостои е характерно участието на ксеротермични видове: келяв габър, мъждрян, глог,
шипка, драка, смрадлика и др.
Тревната покривка при отсъствие на подлес е с умерено покритие и не е пречка за
естественото възобновяване. Формирана е
главно от житни сухоустойчиви видове:
Festuca pseudovina, Vicia cassubica, Lychnis
coronaria,
Doricnium
herbaceum,
Poa
nemoralis, Calmagrostis arundinacea, Lathyrus
inermis, Veronica chamaedris.
При нормални условия естественото възобновяване е добро. Съотношението на подраста на благуна спрямо цера е в полза на
благуна.
В условията на влошаващи се климатични параметри, респ. условия на местообитания може да се очаква тази асоциация, да
разширява своето разпространение за сметка
на горски екосистеми характерни за по-хигро
и мезохигрофитните условия.
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2.3. Благуново-горунова асоциация
Благуново-горуновата асоциация е широко разпространена в долната лесорастителна
зона. Тази асоциация се развива при относително високи средни годишни температури до
14оС в Югозападна България, а в някои райони и при по-ниски (8оС). С понижаване на
температурите дървесните видове увеличават
светлолюбието си. Асоциацията е доминираща в централната част на Странджа, но в периферните части на планината нейното разпространение намалява и в най-западните не се
среща. В Източна Стара планина заема сравнително по-влажните северни изложения, като
в посока от изток на запад увеличава участието си. В Северна България е по-широко разпространена при съответни условия по предпланините на Стара планина, където горите са
превърнати в нискостъблени и клоносечни.
При подобни условия и състояние тази асоциация се среща и в Западна България. В хипсометрично отношение асоциацията се явява
на терени от надморското ниво до 800 m,
като на изложения с южна компонента може
да се среща на малко по-голяма височина, а
на север се понижава с около 100 m.
Благуново-горуновата асоциация се явява
като междинна по отношение на изискванията
за влажност, светлинни и температурни условия, като заема преходно място между хигротермичната горунова и типичната ксеротермична благунова асоциация, с които обикновено граничи в своите находища. Заема слабо
наклонени и заравнени склонове и плата с
предимно северно изложение, расте върху
канелени горски (излужени и слабо оподзолени) кафяви горски светли и преходни към
сиви горски тъмни почви, които са дълбоки,
добре запасени с хранителни вещества и с
добра аерация.
Дървостоят се формира от благун и горун с различно участие помежду им. Понякога
единично участие имат церът, брекината,
обикновеният габър. Растежът и на двата вида
е добър, като горунът незначително превъзхожда благуна. Стъблата са прави и добре
очистени от клони. Когато към главните видове се примесват и съпътстващи видове като
габър, бук, брекина, клен, а понякога и бряст
е желателно да се толерира тяхното участие.
Почвената покривка няма силно развитие
и не пречи на възобновяването. Съставена е
главно от мезофилно разнотревие: Dactylis
glomerata, Trachystemon orientalis, Lathyrus
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aureus, Astragalus glycyphyllus, Viola silvatica,
Euphorbia amygdaloides, Festuca ovina, Galium
silvaticum.
Възобновителните
процеси
протичат
нормално за благуна и горуна, което е предпоставка за подържане климаксно състояние
на екосистемата.
Благуново-горуновите хабитати са похарактерни с производните си форми резултат
на
антропогеното
влияние.
Найразпространената производна форма представляват издънковите насаждения. Силно повлияните от паша високостъблени насаждения
са се превърнали в едноетажни без подлесни
видове и възобновяване, т.е. с намалено
структурно и биологично разнообразие. Поради широко прилаганите краткосрочни възобновителни сечи габърът е взел надмощие и е
образувал почти чисти насаждения. Поради
лошо възобновяване някогашните високостъблени насаждения са превърнати в храсталачни
съобщества от глог, леска, дрян и др. Вторично уплътнените и ерозирани почви също са
предпоставка за влошено състояние на дървостоите. В тези производни гори често се
наблюдава суховършия и кривостъбленост на
дърветата. Тревната покривка също е със
засилено участие и е повсеместна, вече се
срещат видове като: Dorycnium latifolium,
Luzula albida, Lathyrus niger, Hypericum
perforatum, Poa nemoralis, Calamagrostis
arundinacea и др. По вторични причини възобновителната способност на дървостоя също е
понижена. При тези производни дървостои,
когато главните видове бъдат премахнати се
образуват храстови съобщества, съставени
предимно от келяв габър.
2.4. Горуново-благуново-букова асоциация
Разпространена е в Странджа планина по
средните и долни части на склоновете със
северна компонента. Почвите са канелени
горски дълбоки излужени с добра влагозапасеност. Мъртвата почвена покривка е повсеместна и добре развита.
Дървостоят е смесен от горун и благун с
постоянното участие на източния бук (Fagus
orientalis) , единично се срещат обикновения
габър, трепетликата, брекината и скорушата.
При тези условия благунът формира едни от
най-добрите си стъбла, добре очистени от
клони.
Тревната покривка е рядка поради сенчестите месторастения и високата склопеност
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на дървостоя.
Най-актуалното за тези гори е, че възобновителните процеси протичат в полза на бука. При тези условия той формира некачествени дървостои с по-ниска продуктивност,
като разширяването на неговото участие се
смята за нежелателно.
2.5. Горуново-благуново-церова асоциация
Разпространена е в Странджа, Източна
Стара планина и Източните Родопи. Среща се
по широките склонове и падини, главно на
изложения с източна или западна компонента
Почвите са канелени горски, дълбоки,
слабо излужени, тежко песъчливо-глинести,
слабо каменливи, свежи, формирани върху
почвообразуваща основна скала предимно от
пясъчници.
Дървостоят е от горун и благун с постояното участие на цер и обикновен габър. Дърветата са правостъблени с добър растеж. Церът леко превъзхожда по височина останалите
дървесни видове. Подлесните видове не формират етаж, но са с постоянно участие от
единично срещащи се глог, мушмула, дрян,
чашкодрян и др.
Тревната растителност е рядка, понякога
формира неголеми петна, като най-често
срещани видове са: Primula rosea, Lactuca
moralis,
Viola
silvestris,
Euphorbia
amygdaloides, Pteridium aquilinium, Festuca
arundinacea Litospermum purpureo-coeroleum
L., Festuca heterophylla, Lathyrus aureus,
Dactylis glomerata, Luzula albida, Cynanchum
vincetoxicum и др.
Възобновителните
процеси
протичат
нормално. Церът при недостатъчна и невнимателна лесовъдска намеса увеличава участието си. При водене на възобновителни сечи
отделни габърови дървета са в състояние да
осеменят площта и да компроментират възобновяването. При тази асоциация често пъти
във възобновителните процеси участва и
мъждрянът. В контекста на променящите се
климатични условия се очаква благунът и
церът да започнат да увеличават участието си
в състава на насажденията. Отгледните грижи
да се сведат до запазване на видовото разнообразие и се толерират онези видове, които
са застрашени през периода на формиране и
укрепване на младото насаждение.
Предвид на ценните качества на благуна
необходимо е да се предприемат мерки за
увеличаване на неговото участие.

2.6. Благуново-церова асоциация
Екологичните ареали на благуна и цера
се припокриват, но по биологични причини
церът може да проникне в благуновата и особено в благуново-горуновата асоциация само
по вторичен път. Когато почвата е богата на
карбонати или основната скала съдържа варовик, церът повишава своята жизненост и
става постоянен елемент в растителната покривка. Така се формират благуново – церовите дървостои. В зависимост от основната скала тази асоциация може да се образува в различни зони от климатичното разпространение
на благуна и цера.
По своята ксеротермичност благуновоцеровата асоциация превъзхожда останалите
от дъбовата зона, с изключение само на тези
от космат дъб. Заема по-експонирани и осветени месторастения до 600 m, като при силно
варовити терени се изкачва и по-високо с
около 200 m. Откритият и хълмист релеф,
намалената дълбочина на почвите и по-сухите
растежни условия са основание за Б. Стефанов, да причисли тези гори към групата на
ксеротермичните дъбови гори [10].
Най-широко разпространение има по
южните склонове на Източна Стара планина и
северните ù предпланини, където на места
образува и основния фон на горската растителност. В останалите части на страната нейното разпространение се свързва с варовита
основна скала.
Дървостоят е смесен от благун и цер в
различно съотношение. Техни спътници найчесто са брекината и скорушата. Често пъти
видове като келяв габър, дрян, мъждрян, клен
и др. оформят своеобразен втори етаж.
По продуктивност асоциацията е твърде
разнообразна, като върху относително богати
и варовити почви церът увеличава участието и
продуктивността си, а благунът намалява
участието и растежа си. Върху относително
бедни почви церът също има по-голяма продуктивност от благуна, но разликата е сравнително малка и те често почти се изравняват по
растеж. Това дава възможност на благуна
успешно да се съревновава с цера, в някои
случай да взема и превес в дървостоя. Върху
много бедните почви формираните от благуна
и цера насаждения са със слаб растеж, а
участието на храстовите видове се засилва,
като почти се изравняват по височина с главните видове.
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Тревното покритие достига до 50% и е
съставено от видовете: Festuca pseudovina L.,
Calamagrostis arundinacea L., Hipericum
perforatum, Fragaria viridis L. и други видове с
природозащитен статус: Anemone pavonina,
Fritillaria pontica, Smyrium rotindifolium,
Stefanoffia daucoides, Huetia cynapioides.
Възобновителните процеси протичат с
превес на цера. Все пак, засиленото участие
на цера в някои участъци на гората е вторично явление, който поради неправилна човешка
намеса и биологичните си особености е заемал все по-големи площи. Затова по правило
при провеждане на лесовъдски мероприятия
трябва да се толерира благуна.
3. Режими за устойчиво управление на благуновите гори
Режимите за управление на горски насаждения обхващат в цялост лесовъдските
системи, които са подходящи за тях. По своята същност лесовъдската система е планирана дългосрочна програма на лесовъдските
дейности, осъществявани през целия живот на
насаждението. Последното означава, че стопанисването (управлението) на горските територии, следва да се извършва по насаждения,
взависимост от конкретни лесовъдски признаци и специфични показатели, специфични за
различните типове местообитания.
Характерни лесовъдски особености на
благуновата формация са свързани със следното:
Това са обширни ксеротермични до мезотермични асоциации на благуна с участието
на цера на хълмистите равнини, предпланините и ниските планини на България, като в повисоките части се срещат и горуна и бука.
Това са светли гори, което позволява в състава им да участват голям брой спътници от
дървесни и храстови видове. Лесорастителните условия са твърде различни и са такива, че
формират дървостои с различна продуктивност.. Неблагоприятните условия на месторастене и затруднените възобновителни процеси ги правят много лесно податливи на унщожаване на дървесната растителност и нейната смяната с тревно-храстова. Това ги определя като гори с много висока консервационна стойност. Наличното естествено биоразнообразие следва да бъде съхранено.
Горите включени в тези хабитати са подложени на постоянно антропогенно въздействие, което е различно по своята степен на
284

влияние. В много случаи при елиминирането
на външните въздействия – паша, сеч, пожари, се задействат възстановителни механизми
за системата. Предвиждането на дейностите,
трябва да бъде съобразено с протичащите
естествени процеси и влиянието на външни
фактори.
При възникване на едроплощни природни
нарушения /ветровали, каламитети и пожари/
е препоръчително част от засегнатата площ
да не се залесява, а да се остави на естествената сукцесия. Това ще допринесе за повишаване на структурното и видовото разнообразие на територията.
Да се възстановява разнообразието на
дървесната и друга флора, където то е нарушено, чрез създадени култури. Не е желателно залесяване с чужди видове и/или произходи, както и залесяване на естествените открити пространства в хабитата, с изключение на
мероприятия за контрол на ерозионни процеси или ако други обстоятелства налагат това.
Да не се допускат дейности в т.ч. и лесовъдски, които да увеличават антропогенната
фрагментираност на територията. При планиране на пътищата и инфраструктурата, трябва
максимално да се запази целостта на ландшафта. Необходимо е да се осигурят подходящи елементи, намаляващи влиянието на
фрагментираността на територията, които да
подпомагат движението на организмите –
например да се предвиждат коридори за придвижване, връзки и зони на спокойствие на
животните и т.н.
Целта на стопанската дейност следва да
бъде запазване на благоприятния консервационен статус на тези хабитати.
Да се толерират коренните дървесни видове – главно благуна, горуна, бука и техните
естествени спътници - ясени, брекина, бряст,
клен, мушмула, мекиш, и др.
Да се толерира и възстановява структурното разнообразие на насажденията. Поне
10% от територията на местообитанието
трябва да бъдат отделени за осигуряване на
гори, които са във фаза на старост, като
стремежът е да се увеличи участието на дъбовете и техните спътници до 60%.
Грижите за запазване на зрелите насаждения (майчиния хабитат), където те съществуват, чрез удължаване на турнусите, оставяне на отделни стари, дори загиващи дървета
са задължителни. Съхраняването на ценния
генетичен фонд на местни видове и произходи
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е постоянно изискване при провеждане на
лесовъдските мероприятия.
Да не се допуска оголването на площи,
които довеждат до коренни промени на условията и затрудняват адаптацията на останалите организми. Дъбовете следва да бъдат задържани на корен по-дълго, за да се гарантира тяхното бъдещо участие. Намаляване степента на промени в насажденията. Същите не
трябва да бъдат драстични с цел осигуряване
на време за адаптация на останалите организми. Това означава ниски интензивности на
сечите около 20-25%, които са съсредоточени върху малки площи или групи. Лесовъдските въздействия се трансформират от едроплощни към дребноплощни. При провеждане на
лесовъдски дейности да се остава около 10%
мъртва дървесина в насаждението, дървета с
хралупи, единични и групи стари дървета.
Изисква се спазване на екологични принципи и практики при планиране и извеждане
на лесовъдските мероприятия. Да се прилагат
щадящи природата технологии при сечта и
извоза, при минимална агресивност вкл. извършване само на най-необходимите за поддържане на насаждението дейности.
Следва да се въведат стимули и санкции
за опазване или повреждане на оставащите
дървета и подраста.
Около постоянните водни течения да се
формира буферна зона с ширина не по-малко
от 20 m, в която да не се извеждат сечи или
те да са с интензивност не по-голяма от 5%
от запаса.
За антропогенно повлияните (издънкови)
насаждения при избора на лесовъдски системи, от икономически и биологически съображения не е целесъобразно да се търсят на
всяка цена удължени възобновителни периоди
и усложняване структурата на дървостоите.
Подходите да бъдат гъвкави и диференцирани
взависимост от възможните решения за издънковите гори. Те трябва да бъдат насочени
към запазване на характеристиките на насаждението и ненарушаване на ландшафтния
облик. Като за стопанисването на тези гори е
удачно да се използват подходите характерни
за издънковите дъбови гори.
Прилагане на лесовъдски системи осигуряващи устойчива разновъзрастова структура
на дървостоите. Провеждане на сечи с постоянен възобновителен период и гъвкавост и
диференциран подход при вземане на решения спрямо конкретната ситуация.

Поради голямото им разнообразие естествената динамика на тези гори е твърде разнообразна, което предопределя и подходите
към запазване на основните характеристики
на насажденията в съответния тип местообитание. Това означава, че и целите на стопанството ще се определят от състоянието и условията на хабитата.
Традиционните сечи за голяма част от тези гори в недалечното минало бяха реконструкциите, които се заключаваха до гола сеч и
последващо залесяване с друг дървесен вид.
В тези гори обаче с успех могат да се прилагат както краткосрочни, така и дългосрочни
възобновителни сечи преимуществено във
високостъблените гори.
Ниската възобновителна и продуктивна
възможност на месторастенията, рядкото
плодоносене, определят тези гори като гори с
издънков или семенно-издънков произход.
След семеносни години при появата на подраст трябва да се дава предпочитание на постепенно котловинната сеч. В тези гори дърветата със семенен произход не се различават
по растежни качества от издънковите. Устойчивостта на хабитата се поддържа от семенното възобновяване и подмладяване на кореновата система.
Допуска се и нискостъблено стопанисване на части от територията и издънково възобновяване, но е недопустимо сливане на
сечищата преди тяхното възобновяване. Найкачествените дървета до 10 бр./dka да се запазват, с оглед осигуряване на евентуално
семеношение и запазване на земната повърхност от прегаряне.
Изборът на технологията на дърводобив
трябва да е съобразен с прилаганата система
на сеч.
Подходящи за благуновата формация са:
неравномерно-постепенната сеч и при определени случаи постепенно-котловината сеч.
При извеждане на последната в участъци,
които не са възобновени достатъчно не се
налага окончателно изисичане на дървостоя.
По преценка на лесовъда може да не се стигне до извеждане на окончателната фаза на
сечта, както и да не се изсича дървостоя в
близост до постоянните водни течения и
стръмните дерета.
По-подробно се разглеждат особеностите
на неравномернно-постепената сеч, която е
по-малко позната за масовата практика.
Неравномерно-постепенната сеч се про285
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вежда за постигане на следните цели:
− оптимално използване на производителността на дървесните видове и условията на месторастенията;
− повишаване на стабилността (механичната устойчивост) на насажденията;
− осигуряване на многофункционалността на гората.
Неравномерно-постепенната сеч се прилага за създаване на смесени насаждения със
сложна вертикална, хоризонтална и възрастова структура.
При неравномерно-постепенната сеч се
използва естественият възобновителен потенциал на насажденията. Допуска се подпомагане на естественото възобновяване за трудновъзобновяващите се видове, както и за подобряване на бъдещия състав с желани дървесни
видове, което може да обхване до 10% от
общата площ на насаждението.
В насаждения, в които се води неравномерно-постепенна сеч се предвиждат участъци за възобновяване на гората, за отглеждане
на гората и участъци, в които се задържа възобновяването (с висока склопеност). Пространственото и времевото разпределение на
тези участъци зависи от хомогенността и големината на насаждението, конфигурацията
на терена, пътната мрежа и технологията на
работа.
Неравномерно-постепенната сеч се прилага в хабитати в добро здравословно състояние и в насаждения с площ не по-малка от 5
hа.
При възобновяване на насажденията с
неравномерно-постепенна сеч се комбинират
принципите на постепенно-котловинната, групово-постепенната
и
краткосрочно–
постепенната сеч.
на
неравномерноЗа
прилагане
постепенната сеч предварително се изготвя
план на сечта за целия възобновителен период. Разработването на плана става при следната последователност:
1. теренни проучвания за:
− подробно картиране на възобновените
участъци, участъците с различно здравословно състояние, участъци за подпомагане и допълване на възобновяването, участъците за отглеждане, участъци за защита на ценни видове или
биотопи, за строителство на извозни
пътища и др.;
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−

определяне на транспортната граница
на насаждението, т.е най-отдалечената
от извозния път усвоима част на насаждението.
2. камерална работа, в т.ч.:
− определяне на възобновителния период, интензивността и повторяемостта
на сечта;
− определяне върху картата на последователността на усвояване на насаждението, вкл. схемата на извоз за всички
фази на сечта, както и последователността на всички отгледни, залесителни, поддържащи и други съпътстващи
възобновяването дейности.
В процеса на работа планът на сечта може да се променя по реда и начина, по който
е разработен.
Възобновителният период в дъбовите насаждения е до 40 год. Интензивността на отделните фази на сечта зависи от приетия план
на сечта, но не може да надхвърля 30%.
Повторяемостта на сечта е от 6 до 15
години, в зависимост от възобновителния период, хода на възобновителните процеси и
поставената цел.
Сечта започва в зоната около транспортната граница чрез отваряне на прозорци/котли
в местата с подраст, а при липса на възобновяване се откриват такива на два пъти. При
всяко следващо влизане в насажденията, по
посока от транспортната граница към извозния път се отварят нови прозорци, а при необходимост се разширяват съществуващите.
Тези мероприятия се провеждат аналогично
до изсичане на майчиния дървостой. Невъзобновените места могат да се възобновят по
изкуствен начин. През целия възобновителен
период се провеждат съответните отгледни
сечи във възобновените части на насаждението.
При провеждане на сечта в насажденията
се оставят стояща и лежаща мъртва дървесина до 20 m3/hа, както и дървета с хралупи
служещи за хранене и гнездене на птици. Отпадът и клоните след сечта се оставят неравномерно върху площта на насаждението, като
се опазва наличния подраст.
Проектираната
неравномерно–постепенна сеч се повтаря и в следващите лесоустройствени проекти до окончателното и провеждане, като не се променя и площта на
съответните насаждения. Това изискване не
се прилага в случаите, когато в резултат на
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биотични, абиотични и др. фактори, насажденията вече не отговарят на изискванията за
планиране на тази сеч.
Извозните пътища се трасират трайно на
терена (с боя), като се ползват до окончателното провеждане на сечта. Там, където насажденията в типа местообитание са стопанисвани издънково, се допуска минимално по
площ - в зависимост от конкретния тип ново
нискостъблено възобновяване с цел трансформиране и хетерогенизиране на структурата – отваряне на малки открити пространства.
Тесни ивици или малки групи от издънкови по
произход дървостои обичайно водят до подобряване на биоразнообразието.
Изисква се внимателен избор на технологията на дърводобив – натискът върху почвата
следва да се минимизира, да се опазват характерните за типа местообитание повърхности и малки релефни особености – камъни,
заблатяващи се микро понижения, извори,
много стръмни и урвести места, исторически
забележитености и др. Повалянето на дървета
следва да е с предварително насочване за
опазване и минимизиране повредите върху
подраста, оставащите дървета и почвената
почвърхност. Извозът следва да е на секции,
по възможност с животинска тяга или специализирана (неприспособена) горска техника.
В тези гори суховършието и наличието на
полуживи и мъртви дървета е постоянно явление и наличието на такава дървесина се осъществява от природата и без лесовъдска намеса. Лесовъдската роля тук е при извършване на стопанска дейност да не се изземват
всички сухи дървета, а да се оставят около
8% от запаса на насаждението от тях.
При започване на сечи за естествено възобновяване, често е наложително да се разкъсва тревната покривка с оглед създаване на
условия за поникване на жълъдите. Естественото възобновяване следва да протича в котли
или прозорци, които имитират естествени
нарушения. Допуска се толериране на възобновяването на местни пионерни видове (на
малко по-големи площи (0,5-0,6 hа), които в
последващите фази на насаждението ще спомогнат възстановяването на късносукцесионните видове, характерни за типа.
Възобновяването в насажденията има
групов характер и най-често не е повсеместно, а заема малки петна. Това е свързано с
натрупването на мъртва горска постилка и
плодонесенето на отделни дървета. Оползот-

воряването на естествения семенен подраст,
изисква постоянно наблюдение и пунктуални
намеси през целия период на развитие на насаждението. При воденето на сечите не бива
да се допуска почистване на подлесния етаж с
цел създаване на подходяща за покълването
на жълъдите микросреда и не допускане на
зачимяване на почвата.
Залесяване се допуска само с местни видове, за подпомагане възстановяването на
гъстотата на младите насаждения, след посериозни площни нарушения (ветровали, пожари) или за намаляване на фрагментацията
на хабитата. Специално внимание следва да
се обърне на създаването на смесени насаждения и на опазване на почвата. При подготовката на почвата не се допуска т.нар. пълна
обработка – дълбока оран, широки тракторни
тераси и т.н.
Отгледни сечи осветления се провеждат
само с цел осигуряване на присъствието на
автохтонните дървесни видове или предшествуващите ги пионери. Отстраняват се външни
за типа видове. Борбата с някои бързо заемащи територията тревни и храстови видове,
трябва да се съсредоточи около индивидите
или групите от желаните дървесни видове,
характерни за типа. Да не се допуска използване на химически средства и залесяване при
частична почвоподготовка за увеличаване на
гъстотата на насаждението.
Първите осветления се провеждат непосредствено след главната сеч. Те се провеждат
с цел осигуряване на присъствието на коренните дървесни видове или предшествуващите
ги пионери. Отстраняват се външни за типа
видове, появили се издънки, наранени при
сечта и извоза дръвчета.
Прочиски се извършват по необходимост
за продължаване регулирането на състава и
осигуряване на групова устойчивост. При
прочистките, не се извършва навсякъде традиционния селекционен подбор, с оглед запазване на генфонда. И тук не се допуска използване на химически средства. Допуска се залесяване с частична почвоподготовка за увеличаване на гъстотата на насаждението.
Пробирки се провеждат единствено, когато подпомагат конкретни цели. Допуска се
точково (на малки групи, прозорци) отваряне
на склопа, с цел иницииране на естествено
възобновяване (имитация на малки естествени
нарушения), с оглед подобряване на устойчивостта на насажденията. Това е възможно
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след като е установено наличието на генеративно зрели индивиди от характерните за типа
дървесни видове. За някои типове е възможно
да се инициира смесено семенно-издънково
възобновяване в прозорците.
При отгледните сечи се подхожда по методи, които осигуряват едновременно трансформиране на хомогенната структура в хетерогенна и рентабилност на лесовъдските въздействия. Това означава прилагане на върхови методи. С успех могат да се прилагат
методите за точково-индивидуално отглеждане
на отделни дървета (популяризирания у нас
под наименованието Сааррландски метод),
там, където условията на месторастене позволяват отглеждането на висококачественна
дървесина.
Наличието на външни за типа видове е
възможно да се осъществи по два начина:
чрез създадени култури, или чрез естественото разпространение на такива.
Създадените култури се стопанисват така, че да бъде възможна плавна и продължителна трансформация и връщане на коренните видове, т.е. провеждане на регулярни лесовъдски въздействия, при които се подпомагат
и опазват появилите се представители на коренната дървесна флора, както при отгледните, така и при възобновителните сечи. Не
трябва да се допуска повторно доминиране на
външните видове в състава на следващата
генерация на насаждението.
Присъствието на отделни екземпляри
(единично в състава), външни видове не представлява проблем за съответния тип местообитание, освен ако не са инвазивни видове
или междинни гостоприемници на някои болести и вредители, опасни за коренните видове. Ако присъствието по естествен път на
външни видове е по-голямо, същите се намаляват чрез отгледните и възобновителни сечи
до единично срещащи се.
Пашата на домашни и диви животни се
допуска в размери, които не застрашават
структурата и възобновителните процеси и
зависят конкретно от типа местообитание.
Пашата се забранява, когато предстои или се
водят лесовъдски дейности за възобновяване
на насаждението. При надвишаване на повредите от дивеч върху дървесната растителност
да се прибегне до временно ограждане на
засегнатите участъци и регулиране числеността на дивеча.
Поддържането на естествените открити
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пространства е наложително с оглед запазване на характеристики на хабитата и специфичните екотони. За целта се допускат интервенции в откритите пространства, които са
характерни и типични за тяхната история –
косене, пашуване. Не се допуска залесяване
(освен с противоерозиоона цел), ползване на
химически средства (освен торене с естествени торове в ливади), огнево почистване. В
случай на естествено залесяване на откритите
пространства, същите се почистват или заместват от други (отворени по естествен път
или чрез сечи).
Тяхната площ е над 10% от общата. Това
са труднодостъпни части, където лесовъдските активности са икономически нерентабилни,
гранични участъци на екосистемите (екотони
или окрайнини), традиционни убежища на
дивеча, калища и солища, участъци, където
насажденията са близко или във фаза на
„стара гора”, около вековни дървета, духовни, религиозни и други културни, исторически
паметници и т.н.
Заключение
Биологичните особености на благунът и
неговата адаптивност към условията на средата му позволяват, да формира устойчиви
насаждения в условията на променящата се
климатична обстановка.
Лесовъдската колегия следва да изведе
на преден план, запазването и разширяване
разпространението на този вид у нас. Това ще
допринесе за запазването на зеленото богатство в долната лесорастителна зона.
Увеличаването на благуновите гори е
предпоставка за намаляване на опасността от
познатите ни периодични съхнения на дъбовите гори и отрицателните екологични последици от това.
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POSSIBILITIES FOR COMPENSATION OF NEGATIVE CLIMATE CHANGES IMPACT
OVER FOREST VEGETATION
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Abstract

Forest vegetation responds directly to the negative changes caused by long term climate changes and
anthropogenic impact. The most adaptive tree species are the most favorable in the course of evolutional changes.
The aim of the current investigation is to study the possibilities for promoting of tree species which are best
adapted to preserve the temporary forest area distribution. The Hungarian oak (Quercus frainetto Ten.) is one of
the species from the genus Quercus which is very perspective to preserve the forest distribution in the lower
forest vegetation zone. Hungarian oak biological peculiarities and its current distribution are investigated.
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УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2010 (25)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2010 (25)

КРИТИЧНИТЕ НАТОВАРВАНИЯ ЗА ЗАМЪРСИТЕЛИ - ЕДИН ОТ ИНСТРУМЕНТИТЕ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УCТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА БУКОВИТЕ ГОРИ
Надка Игнатова, Соня Дамянова
Лесотехнически университет, София
Резюме
Чрез сравнителни проучвания в букови гори от два района в Западна Стара планина с различно ниво на
замърсяване на околната среда и различно състояние на буковите насаждения, са определени критичните натоварвания за кисели замърсители като максимални стойности на отлаганията на тези замърсители, под които
не се очакват отрицателни ефекти на въздействие върху буковите дървостои и отклонения от тяхното устойчиво развитие. Обект на проучване са буковите гори в района на Петрохан и Витиня. Критичните натоварвания за
киселинност, сяра и азот са определени чрез балансовия метод за устойчиво развитие на екосистемите (Steady
State Mass Balance method), като е разработен софтуер в Excel формат. За захранване на този софтуер с
небходимата база данни са определени съдържанията на азот, калий, натрий, калций и магнезий в надземната
маса на бука, годишният прираст на надземна биомаса, плътността на дървесината от надземната биомаса,
приходът на базични катиони от изветрителните процеси, водният лизиметричен отток извън коренообитаемия
почвен слой, отлаганията на калий, натрий, калций, магнезий, амониев азот, нитратен азот и сулфати с валежите и др. Определените критични натоварвания показват различна чувствителност на буковите гори в двата
изследвани райони спрямо избраните замърсители. Тези стойности са съпоставени с реалните отлагания на
замърсителите чрез атмосферните валежи и са определени превишенията на критичните натоварвания. Установено е, че в буковите гори в района на Петрохан постъпват по-вече вкисляващи замърсители, отколкото в
района на Витиня. Въз основа на получените резултати се препоръчва стойностите на критичните натоварвания
за характерни замърсители и техните превишения от реалните отлагания с валежите да се използват като инструмент за създаване на благоприятни условия за устойчиво развитие на буковите гори чрез определяне на
размера на редукцията на отлаганията на замърсителите, за които са превишени критичните натоварвания в
дадена териториална единица до стойностите на критичните натоварвания, гарантиращи поддържане на устойчивото развитие на избраните рецептори.
Ключови думи: букови гори, вкисляващи замърсители, критични натоварвания, устойчиво развитие
Key words: acidifying pollutants ,beech forests, critical loads, sustainable development

Въведение
Изучаването на киселинността и химичния
състав на валежите като елемент от биогеохимичните процеси в горите е актуално във връзка с констатираното вкисляване на води и почви в резултат на системно постъпване на кисели и замърсени валежи в редица райони на Европа и Америка.Известно е, че след контакта
си с надземната маса на дървостоите, валежите постъпват в почвата с променена киселинност и химичен състав, в резултат на отмиване
от листната повърхност и извличане от вътрешността на растителния организъм на редица
йони (K+, Mg2+, Ca2+, R-COO- и др.). От една
страна в горските ценози могат да бъдат внесени с валежите замърсяващи вещества, а от
друга - киселите валежи биха способствали загубата на базични йони от дървостоите, което
дестабилизира тяхната устойчивост спрямо болести и вредители.
Въпросът за критичните натоварвания на
различни рецептори с вкисляващи замърсители
се дискутира активно в научните среди през
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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 [1, 2, 3, 7, 8, 9, 10,
11, 13].
От една страна, при определяне на критичните натоварвания за различни рецептори в
различни условия на околната среда, се установява чувствителността им към съответните
замърсители по размера на критичното натоварване. Колкото по-висока е стойността на
критичното натоварване с даден замърсител,
толкова по-голям размер на отлаганията му
може да понесе съответния рецептор, без да се
наруши устойчивото му развитие и без да понесе щети. От друга страна, при съпоставянето
на критичните натоварвания с реално измерените отлагания на съответния замърсител, се
оценява риска от увреждане, в зависимост от
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това дали има превишение на критичните стойности на натоварването от размера на реалните
отлагания или не.
По този начин, стойностите на критичните
натоварвания и техните превишения могат да
се използват като инструмент за успешно управление на буковите гори, тъй като усилията
за намаляване на замърсяването се насочват в
районите с превишения на критичните натоварвания, което е значително по-ефективно от
повсеместното инвестиране в намаляване на
замърсяването с даден замърсител в цялата
страна или регион.
Основната цел на настоящето изследване
е да се определят критичните натоварвания за
кисели замърсители за букови гори в района на
Петрохан и Витиня, и да се сравнят с реалните
отлагания на тези замърсители с валежите, за
да се установи дали внасяните с валежите замърсяващи вещества могат да се отразят на
състоянието и функционирането на буковите
гори в района на Западна Стара планина.
За изпълнение на тази цел са поставени
следните задачи:

1. Да се определят отлаганията на вкисляващи замърсители с атмосферните валежи в буковите гори в два района в Западна Стара планина, различаващи се
по размера на постъпващото замърсяване;
2. Да се определят критичните натоварвания за киселинност, сяра и азот за бука
в двата изследвани района;
3. Да се изчислят превишенията на критичните натоварвания за вкисляващи
замърсители от реалните им отлагания
с валежите в двата изследвани района.
Обекти и методи на изследване
В съответствие с първата задача бяха поставени колектори на открита площ и под короните на бук в района на Петрохан и Витиня
(фиг. 1.) за събиране на отлаганията с валежите по схемата, отразена на фиг. 2. в следните
варианти:
1 - най-близо до стеблото;
2 - под средната част на короната;
3 - между две дървета.

Петрохан

●●

Витиня

Фиг. 1. Местоположение на пробните площи в букови гори в района на Петрохан и Витиня

Валежните води се събират в постоянно
отворени инертни пластмасови колектори в
шесткратна повторяемост за всеки вариант,
със събирателна площ 314 cm2 на всеки две
седмици (фиг. 3.). При пробовземането се измерва общото количество на събраната валежна вода и се взема индивидуална проба за анализ от всеки колектор. В събраната валежна
вода се определя електрометрично киселин-

Фиг. 2. Местоположение на колекторите за отлаганията
на вкисляващи замърсители в букови гори: 1 - най-близо
до стеблото; 2 - под средната част на короната; 3 - между две дървета

ността чрез рН (Corning), съдържанието на
NH4+ и NO3- чрез автоматична дестилация и
последващо титруване с HCl (Keltek), SO42+спектрометрично след утаяване с BaCl2 и стабилизиране на колоида с желатин (Perkin Elmer
5000), а това на K+, Ca2+, Na+ и и Mg2+ чрез
емисионен спектрален анализ в индуктивна
плазма (ICP).
Извлечените с надземната маса азот и ал-
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кализиращи елементи се определят чрез умножаване на съдържанието им (N, Ca, K, Mg и
Na) в надземната биомаса, стебла и клони, с
годишния приръст на биомаса. Съдържанието
на тези елементи в надземната маса е определено през ICP емисионен анализ в индуктивна
плазма в моделни дървета от изследваните
пробни площи в Петрохан и Витиня, отсечени
за определяне на прираста на биомасата.
Приходът на алкализиращи катиони от изветрителните процеси е определен на базата на
доминиращата основна скала според литоложката карта на България и текстурния клас от
почвената карта на Европа, FAO, взависимост
от съдържанието на глина в почвите [17].

Фиг. 3. Вид на колекторите за отлаганията на вкисляващи замърсители

Дренираните водни количества извън коренообитаемия слой са измервани чрез лизиметрични плаки с площ 1200 cm2, монтирани
на 40 cm дълбочина.
За определяне на критичните натоварвания
е използван балансовият метод за устойчиво
развитие на екосистемите (Steady State Mass
Balance method) [17]. При този подход се определят максималните критични натоварвания за
сяра, максималните и минималните стойности
на критичните натоварвания за азот и критичните стойности за хранителен азот.
При използване на балансовия метод за
устойчиво развитие на екосистемите Steady
state mass balance, се смята, че приходните
елементи в екосистемата, формирани от отлаганията и изветрителните процеси трябва да са
равни на разходните, получени от сумата на
изнесените с надземната маса елементи и дренираните такива с водния отток извън коренообитаемия слой [4, 6, 12, 14, 15, 16, 17].
При този метод критичните натоварвания
за киселинност за горски екосистеми се определят по следните уравнения:
CL(A)=BCw+Q[H]crit+RAl/Ca(BCdep+BCw292

-BCu)=2,5BCw+0,09Q+1,5BCdep-1,5BCu,
където:
CL(A) е критично натоварване за киселинност, eq ha-1 yr-1;
BCw - приход на базични катиони от изветряне, eq ha-1 yr-1;
Q - дрениран воден отток извън коренообитаемия слой, m3 ha-1 yr-1;
[H+]crit - критична концентрация на протони (=0,09 eq m-3, съответстваща на pH
4,0) [6];
R Al/Ca - критично отношение Al/Ca=1,5
eq eq-1) [17, 18];
Bcdep - атмосферно отлагане на базични
катиони, eq ha-1 yr-1;
Bcu - износ на базични катиони с надземната биомаса, eq ha-1 yr-1.
Максималните и минималните критични
натоварвания за сяра и азот се определят чрез
уравненията:
CLmax(S)=CL(A)+BCdep-Bcu,
CLmin(N)=Nu+Ni,
CLmax(N)=CLmin(N)+CLmax(S),
където:
Nu е износ на азот с биомасата, eq ha-1 yr-1;
Ni - имобилизиран азот.
За почви podsols и hystosols, Ni=3 kg ha-1
yr (214 eq ha-1 yr-1) и 2 kg ha-1 yr-1 (143 eq ha-1
yr-1) за останалите почви [17].
Реалните отлагания на сяра с валежите от
атмосферата се определят чрез сумата от сухите и мокрите отлагания, тъй като колекторите са отворени през цялата година:
PL(S)=PL(S-SO42-),
където
PL(S-SO42-) е отложена сяра с валежите и в
безвалежните периоди, eq ha-1 yr-1.
-1

Реалните отлагания на азот с валежите от
атмосферата се формират от сумата от сухите
и мокрите отлагания по формулата:
PL(N)=PL(N-NO3-+N-NH4+),
където
PL(N-NO3-) и (N-NH4+) = отложен нитратен
и амониев азот с валежите и в безвалежните периоди, eq ha-1 yr-1.
Превишенията на критичните натоварвания
за киселинност Ex (A), сяра Ex (S) и азот Ex (N)
се изчисляват по следните формули:
Ex(A)=PL(S)+PL(N)-BCdep-BCu-Nu-CL(A),
Ex(S)=PL(S)-Sf(BCu-BCdep)-CL(S),
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Резултати и дискусия
Анализирайки получените резултати за киселинността на валежите, събирани под короните на бука в двата изследвани района за едногодишен период, може да се отбележи, че
под короните на бука в района на Витиня са
постъпвали по-често кисели валежи, отколкото
в Петрохан. Особено стабилна е тази тенденция
в периода октомври 2008 – юли 2009 г. Само
при две от пробовземанията през август и септември 2008 г. валежите под короните на бука
в Петрохан са били по-кисели от тези във Витиня (фиг. 4.). Средната стойност на рН на валежите под короните на бука в Петрохан възлиза на 5,88, докато във Витиня този показател е
5,69 рН единици. Киселинността на валежите
не е достатъчна за оценка на замърсяването,
постъпващо с тях, затова бяха определени концентрациите и на други характерни йони. Ако
се съпоставят концентрациите на изследваните
йони във валежите в двата района се вижда, че
стойностите им за изследвания период за всички вкисляващи йони (амониеви, нитратни, сулфатни, хлоридни) и алкализиращи (калий, натрий, калций и магнезий) са по-високи в Петрохан в сравнение с Витиня. Много по-високи са
концентрациите на вкисляващите сулфати
(8,29 mg dm-3) и амониев азот (1,00 mg dm-3) в
Петрохан, отколкото във Витиня - съответно
6,42 mg dm-3 за сулфатите и 0,50 mg dm-3 за
амониевия азот. Тези по-високи концентрации,
обаче, са съчетани и с много по-високо съдържание на неутрализиращите ги катиони калций,
калий и магнезий. Така във валежите в Петрохан средната концентрация на калциевите катиони е 3,49 mg dm-3, на магнезиевите 0,48 mg
dm-3 и на калиевите 7,05 mg dm-3 срещу 1,53
mg dm-3, 0,31 mg dm-3 и 3,08 mg dm-3 във Витиня за същия период (фиг. 5.).
Това потвърждава предположението, че
въпреки че пробните площи във Витиня са разположени по-близо до локални източници на
замърсяване с вкисляващи замърсители, като
металургичния комбинат „Кремиковци”, предприятията от цветната металургия в Средногорието и др., далечният пренос на подобни замърсители от Западна Европа е по-вероятен в

Петрохан, който е разположен на запад от Витиня и на по-голяма надморска височина.
7
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6.5
6
Петрохан

5.5
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5
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4
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3/20/09
4/20/09
5/20/09
6/20/09

Ex(N)=PL(N)+(1-Sf)(BCu-BCdep)-CL(N),
където
Sf е PL(S)/{PL(S)+PL(N)-Nu-Ni)} и представя относителния дял на отлаганията на сяра от общото отлагане на вкисляващите
серни и азотни замърсители.

Фиг. 4. Динамика на киселинността на валежите под
короните на бук в Петрохан и Витиня за едногодишен период

Като се има предвид, че количеството на
валежите под короните на бука в Петрохан е
по-високо (898 mm) от това във Витиня (807
mm), логично е да се очаква, че и отлаганията
на тези замърсители върху единица площ ще
бъдат по-високи в Петрохан, отколкото във Витиня. Тези различия са добре илюстрирани на
фиг. 6., от която се вижда, че под короните на
бука в Петрохан постъпват 359 eq ha-1 yr-1
амониеви йони, докато във Витиня – 168 eq
ha-1 yr-1. За сулфатите тези съотношения са
съответно 1466 eq ha-1 yr-1 в Петрохан и 1114
eq ha-1 yr-1 във Витиня. Много по-високи са и
стойностите за отлаганията на алкализиращите
катиони с валежите в Петрохан (за калция 1528
eq ha-1 yr-1, за магнезия 338 eq ha-1 yr-1 и за калия 720 eq ha-1 yr-1) срещу 605 eq ha-1 yr-1 за
калция, 203 eq ha-1 yr-1 за магнезия и 632 eq
ha-1 yr-1 за калия във Витиня.
Съпоставяйки променливите параметри,
участващи в определянето на критичните натоварвания за вкисляващи замърсители и отчитащи характерните локални особености на околната среда в двата изследвани района, трябва
да се отбележи, че почти всички показатели в
т.ч. валежно количество, воден лизиметричен
отток, приходът на алкализиращи катиони от
изветрителните процеси, отлаганията на азот,
сяра и алкализиращи йони, имат по-високи
стойности в Петрохан в сравнение с Витиня
(фиг. 7.). Изключение правят само извлечените
с надземната маса алкализиращи катиони, чието количество за едногодишен период във Ви-
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тиня е 1502 eq ha-1 yr-1 срещу 1078 eq ha-1 yr-1
в Петрохан.
Този показател, обаче, участва в уравненията за критичните натоварвания за киселинност, сяра и азот с отрицателен знак, което
означава, че тяхното неутрализиращо действие
спрямо киселите отлагания е загубено за горските почви в по-голяма степен във Витиня, отколкото в Петрохан и трябва да се очаква рецепторите във Витиня да са по-чувствителни
спрямо киселите замърсители, отколкото тези
в Петрохан. Това категорично се подтвърждава
от по-високите стойности на критичните натоварвания за вкисляващите протони, азот и сяра
за буковите гори в Петрохан в сравнение с тези
във Витиня.
Буковите гори в Петрохан могат да понесат без увреждания и без нарушение на устойчивото им развитие 4298 eq ha-1 yr-1 вкиславащи протони, докато тези във Витиня само 1491
eq ha-1 yr-1. Още по-чувствителни са горите във
Витиня спрямо тези в Петрохан и по отношение
на отлаганията на сярата. Критичните натоварвания за сяра за буковите гори във Витиня са
1564 eq ha-1 yr-1, докато в горите в Петрохан
могат да се отложат 5961 eq ha-1 yr-1, без да се
отрази това отрицателно на дървостоите. От
трите вкисляващи замърсители най-толерантни
са буковите гори спрямо азотните отлагания,
защото критичните натоврвания за азота имат
най-високи стойности. И при този замърсител
буковите гори във Витиня могат да приемат без
увреждания максимално 2693 eq ha-1 yr-1 азотни отлагания, а тези в Петрохан почти три пъти
по-вече в размер на 7319 eq ha-1 yr-1. Когато
обаче преобладаващото замърсяване е със
серни отлагания и се достигнат максималните
стойности за критичните натоварвания за сяра
(CLmax S), за да се опазят буковите гори се
определят и минималните критични натоварвания за азот (CLmin N). За буковите гори в Петрохан тази стойност възлиза на 1368 eq ha-1
yr-1 (CLnut N), а за Витиня съответно 1129 eq
ha-1 yr-1. Минималните отлагания на азот се допускат, в случай, че са достигнати максималните стойности за сяра, за да се осигурят известни количества от хранителния елемент
азот за дървостоите. За това тези стойности са
много близки до потребностите на буковите
гори от азот в двата изследвани района и са
представени чрез критичните натоварвания за
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хранителен азот (CLnut N). В този случай, буковите гори в Петрохан се нуждаят от 1391 eq
ha-1 yr-1 хранителен азот (CLnut N), а тези във
Витиня - от 1137 eq ha-1 yr-1 (фиг. 7.). Както се
вижда, стойностите на критичните натоварвания
за хранителен азот не са много различни в двата района, тъй като потребностите на буковите
гори от този хранителен елемент в двата района са сходни. Отлагания на азот от този порядък ще бъдат изцяло използвани за покриване
на хранителните потребности на дървостоите
от азот и няма да предизвикат отрицателни
ефекти.
По принцип, чрез критичните натоварвания
за съответни замърсители се оценява чувствителността на отделните рецептори в дадена териториална единица. Колкото по-високи са
стойностите за критичните натоварвания толкова по-толерантен е съответния рецептор към
даден замърсител. Тази процедура по определяне на критичните натоварвания има практическа стойност само, ако изчислените стойности за критичните натоварвания се сравнят с реалните отлагания на съответния замърсител в
конкретната териториална единица. Така може
да се оцени реалният риск от увреждане и нарушаване на устойчивото развитие на избрания
рецептор. В конкретния случай, определените
критични натоварвания за киселинност, сяра и
азот не са превишени от реалните им отлагания
с валежите както в Петрохан, така и във Витиня,
въпреки дискутираните различия в стойностите
на критичните натоварвания и тези на отлаганията на вкисляващи замърсители в двата района. Получените отрицателни стойности за
превишенията на критичните натовравния показват не само, че няма превишения на критичните норми, но те дават много стойностна информация за това, че в Петрохан буковите гори
могат да понесат без увреждания допълнително
6753 eq ha-1 yr-1 преди да се достигне критичното натоварване за киселинност, а тези във
Витиня два пъти по-малко -3663 eq ha-1 yr-1.
Близо 4 пъти са по-ниски възможностите за
допълнително натоварване на горите във Витиня със сяра (-305 eq ha-1 yr-1) до достигане на
критичното натоварване в сравнение с тези в
Петрохан (-1180 eq ha-1 yr-1). Незначителни са
възможностите за допълнително натоварване с
азотни отлагания на буковите гори и двата
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Фиг. 5. Средно съдържание на вкисляващи замърсители и алкализиращи йони във валежите под короните на
бук в Петрохан и Витиня за едногодишен период
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Фиг. 6. Годишни отлагания на вкисляващи и алкализиращи йони с валежите под короните на бук в Петрохан и
Витиня, eq ha-1 yr-1
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Фиг. 7. Променливи база данни в букови гори в Петрохан и Витиня (количиство валеж, mm, воден отток, m3
ha-1 yr-1, приход от изветряне и отлагания на базични
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Фиг. 8. Критични натоварвания за киселинност, сяра и
азот в букови гори в Петрохан и Витиня, eq ha-1 yr-1
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Фиг. 9. Превишения на критичните натоварвания за киселинност, сяра и азот в букови гори в Петрохан и Витиня
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района. В Петрохан биха могли да понесат допълнително 111 eq ha-1 yr-1 азот, а тези във Витиня съответно 210 eq ha-1 yr-1 (фиг. 9.). Това
означава, че и в двата района биха могли много лесно да бъдат достигнати и превишени критичните натоварвания за азот при едно незначително повишаване на съдържанието на азотни
форми във валежите или повишаване на валежните количества.
Заключение
В района на Петрохан постъпват поголеми количества вкисляващи замърсители,
отколкото във Витиня, както поради повисокото им съдържание във валежите, така и
поради по-високите валежни количества. Успоредно с това се установява и по-високо съдържание на неутрализиращи базични катиони във
валежите в Петрохан, спрямо Витиня.
Само по размера на замърсяването, постъпващо с валежите не може да се оцени риска
от увреждането на буковите гори в двата изследвани района, затова е необходимо определянето на критичните натоварвания. Те показват размера на поносимост на дадения рецептор към съответния замърсител и, че буковите
гори в Петрохан могат да понесат без опасност
от увреждания по-високи отлагания на вкисляващи замърсители, отколкото във Витиня.
Реалният риск от увреждания и нарушения
в устойчивото развитие на буковите гори може
да се оцени чрез изчисляване на превишенията
на определените критични натоварвания за даден замърсител в конкретния район от реалните му отлагания и получените в това проучване
резултати показват, че критичните натоварвания за киселинност, сяра и азот не са превишени, както в Петрохан, така и във Витиня, но
възможностите за допълнително натоварване
без увреждания са по-високи за буковите гори в
Петрохан в сравнение с тези във Витиня. Критичните натоварвания и техните превишения
могат да се използват като инструмент за успешно управление на буковите гори в България
Резултатите в тази публикация са получени по
проект 108/2008 на тема „Влияние на антропогенни
и биотични стресори върху фитосанитарното състояние и биопродуктивността на буковите гори” финансиран от фонд „Научни програми” на ЛТУ, София.
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CRITICAL LOADS OF POLLUTANTS AS ONE OF TOOLS FOR MANAGEMENT OF
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF BEECH FORESTS
Nadka Ignatova, Sonya Damyanova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Critical loads of acidifying pollutants as the highest input of pollutant bellow which harmful effects are not
expected have been determined by means of comparative studies in Beech forests from two regions in Western
Balkan Mountain differing with pollution level and healthy state of trees. Petrohan and Vitinya sites have been
selected as experimental plots. Critical loads of acidity, sulfur and nitrogen have been calculated using Steady Sate
Mass Balance approach and developing a software in Excel format. The content of nitrogen, sulfur and base
cations, in harvestable part of beech biomass, the density and annual growth of the biomass, weathering rate of
base cations, lisimetric outflow, deposition of base cations, sulfur, ammonia, nitrates, etc., have been measured
in order to supply the software with datа base needed for calculating procedure. Critical loads obtained in this
study have been shown the different sensibility of beech forests from the two investigated areas concerning the
studied pollutants. The values of Critical loads have been compared with the real deposition of pollutants of
interest calculating their exceedences. It has been found that the deposition of acidifying pollutants has been
higher in Petrohan site compared to the Vitinya one. Based on results obtained in this study it has been
recommended to use the values of critical loads of acidifying pollutants as well as their exceedences by the real
deposition as a tool for successful management of sustainable development of beech forests calculating the
amount of pollutants reduction until the values of critical loads where the exceedences have been found as a
guaranty for sustainable development of selected receptors.
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ОСНОВНИ ВЪПРОСИ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО НАЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ
НАКАЗАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ
Димитър Костов
Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Резюме
В доклада се разглеждат спецификите на налагането на административни наказания за нарушения на Закона за горите. Очертават се най-важните изисквания, гарантиращи законосъобразното протичане на административнонаказателното производство.
Ключови думи: гора, наказание, нарушение, производство
Кey words: forest, sanction, violation, procedure

Увод
Процедурата по налагане на административни наказания за нарушения на Закона за
горите /ЗГ/ [1] обхваща две основни фази: фаза
по установяване на административните нарушения и фаза по налагане на административните наказания.
Установяване на административните нарушения
Установяването на административните нарушения по принцип се подчинява на процедурни правила, уредени в специален процесуален закон – Законът за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ [2]. Началото на
всяка една такава процедура се свързва със
съставянето на акт за извършеното нарушение.
Действията по съставянето на акта са основен въпрос на процедурата, тъй като имат за
цел да обезпечат обективното изясняване на
нещата около нарушението и по този начин
справедливото репресиране на нарушителя.
Спецификата на административните нарушения по ЗГ се състои в това, че засягат един
специално установен административноправен
режим, свързан с управлението и ползването
на горите. Това предопределя и характера на
правния субект имащ право на „реакция”, на
преследване на тези нарушения. Това е „горската администрация”, казано най-общо.
Самата функция по съставянето на актовете се възлага на специални длъжностни лица
с оглед идеята за компетентност. Тя презюмира
добро познаване на съответния правен режим,
тъй като именно тези лица следва да преценяват дали определени действия съставляват нарушения на закона и как правилно да се квалифицират.
По принцип съществуват два подхода за
определяне на длъжностните лица. Първият е
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нормативен, т.е.нормативен акт определя кои
ще са длъжностните лица, имащи право да
съставят актове за нарушения. Този подход се
използва приоритетно в областта на горите.
Според чл. 113, ал. 1 ЗГ нарушенията по закона се установяват главно с актове на служителите по горите. „Служителите по горите” е
понятие, чийто обсег е изяснен законово в чл.
30 ЗГ, като допълнително чрез разпоредбата на
чл. 33, ал. 1 в него са включени горските
стражари и горските надзиратели.
Вторият подход е оперативен, като при него определянето на лицата, които имат право
да съставят актове за нарушения се извършва
не от закона, а от ръководител на определено
ведомство. Така, съгласно посочената по-горе
разпоредба на чл. 113, ал. 1 нарушенията могат да се установят и от служители на Министерството на вътрешните работи, „упълномощени” от Министъра на вътрешните работи
след съгласуване с Изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите.
Основно, обаче, тежестта на актосъставители законът възлага на служителите по горите,
което е и понятно, тъй като едно от техните
главни задължения е охраната на горския
фонд.
Съставеният акт според изискванията на
закона трябва да е законосъобразен и обоснован. По тази причина с неговото оформяне се
свързват точно определени изисквания. Той
следва да съдържа задължителните десет клаузи, предвидени в чл. 42 ЗАНН. Те са комулативна даденост и сумирани решават три групи
въпроси:
1. изясняване на нарушението,
2. обезпечаване на доказателствен материал и

Димитър Костов

3. установяване
компетентността
на
длъжностното лице за съставяне на акта.
Изискванията, спадащи към първата група,
дават възможност от една страна, добре да се
изясни въпросът за нарушението като обективен факт. За това се фиксират датата и мястото на извършването му, описва се фактическата обстановка, т.е. самото действие или бездействие и условията при които е било извършено. Извършено компетентно и обективно,
това дава ясна представа за деянието и улеснява правната му квалификация. От друга страна,
изяснява се и въпросът за самия нарушител. И
което е особено важно – дали деянието може
да му се вмени във вина. Затова в акта задължително се отразява неговата самоличност,
включително и възрастта му, което позволява
идентификацията му като физическо лице, и да
се определи чрез възрастта, дали може да носи
отговорност. Известно е, че отговорност се
носи, когато лицата са вменяеми и навършили
пълнолетие – 18 годишна възраст. По изключение административнонаказателна отговорност
могат да носят и непълнолетните, навършили
16 годишна възраст.
Втората група изисквания обезпечават нарушението откъм доказателствен материал.
Първостепенно значение тук имат показанията
на свидетелите. Би могло да се отбележи, че
често поради липса на такива, нарушенията
остават недоказани и оттам респективно ненаказани. Доказателствена стойност имат и събраните писмени документи, а също и иззетите
вещи, когато такива са на лице.Последните,
както е известно, са често срещана практика
при констатиране на нарушенията в горския
фонд.
Според третата група изисквания в съставения акт трябва точно да са отбелязани имената и длъжността на актосъставителя и съответно датата, на която е бил съставен акта.
Това гарантира законосъобразността му откъм
компетентност, определя с точност времето на
извършване на нарушението, започване на процедурата в законен срок и т.н.
Актът следва да бъде предявен на нарушителя, за да бъде запознат със съдържанието му
и поставен в известност за какво ще му се търси отговорност. Същият може да се противопостави, да възрази, с други думи - той е в
правото си да се защити още в този момент.
Непредявяването, оттам и неподписването на
акта блокира правото на защита на нарушите-

ля, което е сериозно основание за отмяна на
наложеното наказание в един по-късен момент.
Със съставянето на акта за нарушение фазата по неговото установяване приключва.
Главната процедурна последица е изпращането
на акта в двуседмичен срок на административнонаказващия орган. По този начин административнонаказателното производство се счита за
образувано. Откривайки скоба, би трябвало да
отбележим, че спазването на сроковете за неговото образуване, а именно – не по-късно от
три месеца от откриване на нарушителя или
една година от извършване на нарушението е
абсолютно задължително, тъй като по своя
правен характер те са преклузивни /абсолютни/
срокове и неспазването им погасява правото на
длъжностните лица да образуват производство.
Налагане на административните наказания
Втората фаза или фазата по налагането на
наказанието започва от момента, в който административнонаказващият орган е получил преписката, изпратена от актосъставителя. От този
именно момент започва да тече едномесечен
срок, в който той трябва да се произнесе. Срокът не е абсолютен, но е зависим от преклузивния срок по чл. 34, ал. 3 ЗАНН, задължаващ
наказващият орган да издаде наказателното
постановление най-късно в шестмесечен срок
от съставянето на акта. Казано образно, в рамките на половин година от образуване на производството, наказанието трябва да бъде наложено. Изводът е, че издаването на наказателното постановление може да стане и след едномесечен срок, стига с това да не се надвишава
шестмесечният по чл. 34, ал. 3. Надвишаването на последния води до много сериозна правна
последица – представлява съществено процедурно нарушение, което води до отмяна на
наказателното постановление при евентуалното
му обжалване.
Като административнонаказващи органи
законът определя министъра на земеделието и
храните или упълномощени от него длъжностни
лица /чл. 113, ал. 1/. Допуска се делегиране на
наказващите правомощия на министъра, вследствие на което наказателните постановления се
издават понастоящем от директорите на Държавните горски стопанства /ДГС/.
Изключителната важност на наказателните
постановления като основен въпрос на втората
фаза, предопределя и строгите изисквания на
закона относно тяхното издаване. По подобие
на съставеният акт, те също трябва да бъдат
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издадени в официална писмена форма със съответните реквизити, тъй като само по този
начин биха породили правните си последици –
реализиране на държавната репресия спрямо
нарушителите. Според закона /ЗГ/, тя може да
се изрази в налагането на парични глоби, както
и в лишаването от право да се упражнява частна лесовъдска практика. В първия случай глобите могат да достигнат максимум от 15000
лв. /напр. по чл. 97, ал. 1 за незаконна промяна на предназначението на гори и земи от горския фонд/, а във втория лишаването от право
до две години /напр. по чл. 101а за предоставяне на контролна горска марка на трето лице/.
Отделно от това с наказателното постановление може да бъде постановено и отнемане в
полза на държавата на вещите – предмет и
средство на нарушението.
Задължителността на реквизитите на наказателните постановления по ЗГ не се различават от общите изисквания, които ЗАНН в това
отношение налага /чл. 57/. Така те се свеждат
до следните десет позиции:
1. име и длъжност на административнонаказващият орган;
2. дата на издаването на постановлението;
3. дата на съставянето на акта за нарушение и данните за съставителя му;
4. име и адреса на нарушителя;
5. точно и подробно описание на нарушението;
6. законните разпоредби, които са били
нарушени;
7. вид и размер на наказанието;
8. вещите, отнети в полза на държавата;
9. размер на обезщетението;
10. дали наказателното постановление
подлежи на обжалване, в какъв срок и
пред кой съд.
Към оформянето следва да се прибави и
подписа на административнонаказващият орган.
В този си вид наказателното постановление обхваща всички въпроси от юридическа
гледна точка, обуславящи административнонаказателната отговорност на дееца.
Първо, установена е окончателно истината
относно деянието както от фактическата, така
и от правната му страна. Това съдържат клаузи
5 и 6 – описание на нарушението, доказателствата и правната му квалификация.
Второ, установен е също така окончателно
нарушителя /клауза 4/.
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Трето, определено е наказанието по вид и
размер, като тук се отнася и постановеното
отнемане на вещи в полза на държавата, а също и определеното обезщетение. Въпросната
група проблеми се решават и отразяват в клаузи 7, 8 и 9.
Четвърто, изяснена е компетентността на
наказващият орган за издаване на конкретното
наказателно постановление – клаузи 1, 2 и 3,
за което съдим по имената и длъжността на
лицето, издало постановлението, а също и по
наличието на неговия подпис. Косвено, тази
оценка подпомага данните за актосъставителя и
данните в клауза 5. Що се отнася до клауза 10,
тя има несъмнено демократичен и хуманен
характер, тъй като улеснява извършителя на
нарушението, т.е. наказаното лице в предприемането на правната му защита.
Несъобразяването на наказателното постановление с посочените изисквания рефлектират върху неговия законов статут – то става
незаконосъобразно издадено. В един по-късен
момент този въпрос може да се постави и да
доведе до отмяната му. Разбира се, ако допуснатата незаконосъобразност е от съществено
значение. Например просрочено е издаването
му. Или пък – не е подписано от органа, който
го е издал, няма съответствие между физическото описание на нарушението и правната му
квалификация и т.н. Останалите случаи на незаконосъобразност, т.е. несъществените не
биха могли да доведат до отмяна. Например,
не е отбелязано наказателното постановление
дали подлежи на обжалване, не е определен
размерът на обезщетението, липсват данни за
актосъставителя и т.н. В такива случаи наймного би могло да се достигне до известна
корекция на акта.
Заключение
Като държавновластнически юридически
акт, който финализира процедурата по налагане на административните наказания, наказателното постановление има и тази своя важна характеристика, че се издава при самостоятелност и независимост на административнонаказващият орган, в случая директорите на ДГС,
което е свързано и с неповратимост на тези
техни решения в смисъл, че те могат да бъдат
отменяни единствено по съдебен ред.

Димитър Костов
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MAIN ISSUES OF THE PROCEDURE FOR IMPOSSING OF ADMINISTRATIVE
SANCTIONS FOR VIOLATIONS OF THE RORESTRY ACT
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Sofia University „St. Kliment Ohridski”, Bulgaria
Abstract
In this report, the specificities of the imposition of administrative sanctions for violations of the Forestry Act
are being presented. The most important requirements guaranteeing the lawful course of the administrative penal
proceedings are outlined.
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Резюме
В доклада е разгледано нормативното уреждане в Закона за опазване на околната среда и Закона за защитените територии. Разкрита е връзката между правния режим на защитените територии и устойчивото развитие. Извършен е критичен анализ на несъвършенствата на нормативната уредба в тази област. Направени са
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Увод
Защитените територии са предназначени за
опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи.
Република България изгражда и осигурява
функционирането и съхраняването на система
от защитени територии като част от регионалната и световната мрежа от такива територии в
съответствие с международните договори по
опазване на околната среда, по които нашата
държава е страна.
Правният режим, регулиращ защитените
територии е очертан в Закона за защитените
територии /ЗЗТ/ [1]. Законът урежда категориите защитени територии, тяхното предназначение и режим на опазване и ползване, обявяване
и управление.
Съгласно чл. 2, ал. 2 от ЗЗТ опазването на
природата в защитените територии има предимство пред другите дейности в тях.
Категориите защитени територии са:
− резерват;
− национален парк;
− природна забележителност;
− поддържан резерват;
− природен парк;
− защитена местност.
В защитените територии се включват гори,
земи и водни площи. Населените места и селищните образувания в границите, определени
със застроителните и регулационни планове
или околовръстни полигони, попадащи в защитени територии, не са част от тях.
Паметниците на културата, попадащи в
границите на защитените територии, запазват
режимите си на опазване и ползване, опреде-
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лени по реда на Закона за културното наследство /ЗКН/ [2]. Според научната и културната
област, към която се отнасят, недвижимите
културни ценности, съгласно чл. 47, т. 6 от
този закон, са културен пейзаж: съвкупността
от пространствено обособени устойчиви културни напластявания, резултат от взаимодействие на човека и природната среда, характеризиращи културната идентичност на дадена територия. В чл. 53, т. 5 от закона като природни
движими културни ценности са посочени образци от флората, фауната, палеонтоложки и
минерални образувания
1. Резервати
За резервати се обявяват образци от естествени екосистеми, включващи характерни
и/или забележителни диви растителни и животински видове и местообитанията им.
Резерватите се управляват с цел: запазване на естествения им характер; научна и образователна дейност и/или екологичен мониторинг; опазване на генетичните ресурси; запазване на естествени местообитания и на популациите на защитени редки, ендемитни и реликтни видове; развитие на мрежа от представителни за България и Европа екосистеми и
застрашени местообитания.
Законът забранява всякакви дейности в резерватите, с изключение на:
− тяхната охрана;
− посещения с научна цел /с разрешение
на МОСВ/;
− преминаването на хора по маркирани
пътеки /определени със заповед на
министъра на околната среда и водите/, включително с образователна цел;
− събиране на семенен материал, диви
растения и животни с научна цел или
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за възстановяването им на други места
в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;
потушаване на пожари и санитарни
мероприятия в горите, увредени вследствие на природни бедствия и каламитети /санитарните мероприятия се извършват с разрешение от МОСВ, издадено след положително научно становище от БАН и положително решение
на Националния съвет по биологично
разнообразие/.

−

2. Национални паркове
За национални паркове се обявяват територии, в чиито граници не попадат населени
места и селищни образувания и които включват
естествени екосистеми с голямо разнообразие
на растителни и животински видове и местообитания, с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа.
Националните паркове се управляват с
цел: поддържане разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа; опазване и
поддържане на биологичното разнообразие в
екосистемите; предоставяне на възможности за
развитие на научни, образователни и рекреационни дейности; създаване на предпоставки за
развитието на туризъм, екологосъобразен поминък на населението и други дейности, съобразени с изброените по-горе.
В националните паркове е забранено:
− строителство, освен на туристически
заслони и хижи, водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, подземни комуникации, сгради
и съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването на посетителите, ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни и други
съоръжения;
− производствени дейности, с изключение на поддържащи и възстановителни
дейности в горите, земите и водните
площи;
− извеждане на голи сечи;
− използване на изкуствени торове и други химически средства;
− внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;
− паша на кози, както и пашата в горите
извън ливадите и пасищата;

−

−

−
−
−
−

−
−
−
−

събиране на билки, диворастящи плодове и други растения и животни на
определени места;
събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания;
нарушаване на естественото състояние
на водни площи, водни течения, техните брегове и прилежащи територии;
дивечоразвъдна дейност и ловуването,
освен при регулиране на числеността
на животинските видове;
спортен риболов и риборазвъждане на
определени места;
замърсяване на водите и терените с
битови, промишлени и други отпадъци;
бивакуване и палене на огън извън определените места;
намеса в биологичното разнообразие;
събиране на редки, ендемитни, реликтни и защитени видове, освен за научни цели;
други дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената територия и плана за управление.

3. Природни забележителности
За природни забележителности се обявяват
характерни или забележителни обекти на неживата природа, като скални форми, скални разкрития с научна стойност, земни пирамиди, пещери, понори, водопади, находища на вкаменелости и минерали, пясъчни дюни и други,
които са с изключителна стойност поради присъщата им рядкост, представителност, естетичност или които имат значение за науката и
културата.
Природните забележителности се управляват с цел запазване на техните естествени особености.
В тях се забраняват дейности, които могат
да нарушат тяхното естествено състояние или
да намалят естетическата им стойност.
Мерки за опазване, укрепване и възстановяване на природните забележителности се
допускат с разрешение на МОСВ, съгласувано
със собствениците на природните забележителности и други заинтересовани институции.
4. Поддържани резервати
За поддържани резервати се обявяват екосистеми, включващи редки и/или застрашени
диви растителни и животински видове и местообитанията им.
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Поддържаните резервати се управляват с
цел: поддържане на природния им характер;
научни и образователни цели и/или екологичен
мониторинг; възстановяване на популации на
растителни и животински видове и/или условия
на местообитанията им; опазване на генетичните ресурси.
Целите на управлението на поддържаните
резервати са сходни с тези на резерватите.
Особената цел е възстановяване на популации
на растителни и животински видове и/или условия на местообитанията им.
Позволените дейности са както при резерватите, с прибавяне провеждането на поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни мерки, които се определят в плана
за управление на поддържаните резервати.
5. Природни паркове
За природни паркове се обявяват територии, включващи разнообразни екосистеми с
многообразие на растителни и животински видове и на техните местообитания, с характерни
и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа.
В границите на природните паркове може
да има населени места, селищни образувания и
курорти, както и да се осъществяват производства и дейности, които не замърсяват околната
среда.
В природните паркове се забраняват:
− извеждане на голи сечи във високостеблени гори, с изключение на тополовите,
а в издънкови гори – с площ по-голяма
от 3 хектара;
− внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;
− паша на кози освен на определените за
това места;
− събиране на вкаменелости и минерали,
увреждане на скални образувания;
− замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци;
− бивакуване и палене на огън извън определените места;
− добив на полезни изкопаеми по открит
способ;
и
първична
преработка
− добив
/обогатяване/ на метални полезни изкопаеми чрез прилагане на химически и
химико-бактериологични методи и цианиди;
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−

−
−
−

дейности и строителство, които не са
разрешени със заповедта за обявяване
на парка, плана за управление на парка
и устройствените и технически планове
и проекти;
събиране на редки, ендемитни, реликтни и защитени видове, освен за научни
цели;
добив на ресурси от морето чрез драгиране и тралиране;
други дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената територия и с плана за управление.

6. Защитени местности
За защитени местности се обявяват: територии с характерни или забележителни ландшафти, включително такива, които са резултат
на хармонично съжителство на човека и природата; местообитания на застрашени, редки или
уязвими растителни и животински видове и
съобщества.
Защитените местности се управляват с
цел: запазване на компонентите на ландшафта;
опазване, поддържане или възстановяване на
условия в местообитанията, отговарящи на
екологичните изисквания на видовете и съобществата – обект на защита; предоставяне на
възможности за научни изследвания, образователна дейност и екологичен мониторинг; предоставяне на възможности за туризъм и за духовно обогатяване.
В защитените местности се забраняват
дейности, противоречащи на изискванията за
опазване на конкретните обекти, предмет на
защита.
Заключение
Нормативната уредба, регулираща защитените територии, отразява тенденциите, наложени от развитието на европейското право.
Съобразена е с актовете на Европейския съюз
и дава съвременна регламентация на тази материя. Проблемът е по-скоро в неспазването на
някои основни положения, залегнали в нормативната уредба.
Литература
1. Закон за защитените територии, обн. ДВ, бр.
133/1998 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 103/2009
г.
2. Закон за културното наследство, обн. ДВ, бр.
19/2009 г., посл. изм. ДВ, бр. 93/2009 г.

Любомир Мечкаров

THE LEGAL FRAME OF THE PROTECTED TERRITORIES IN THE REPUBLIC OF
BULGARIA
Lyubomir Mechkarov
Technical University, Sofia, Bulgaria
Abstract
The legal frame in the law of the protected territories 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.

305

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2010 (25)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2010 (25)

ГЛОБА, ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ
Красимир Криводолски
Лесотехнически университет, София
Резюме
В статията е изказано становището, че категорията „Глоба”, има три тенденции на развитие. Авторът ги е
формулирал като: санкция, организация на административното производство по глобата и квазиданъчен приход. За изследването на тенденциите е конструиран кибернетичен модел. С него се изследва богат теоретичен
материал. Получените теоретични резултати са подкрепени от емпирични социологически проучвания обхванали периода 1900-2009 г. В резултат на анализа авторът предлага ясна концепция за оптимизация на административното производство по глобата. Административно-наказващия орган той разграничава на две нива – низше
стоящ служител и висше стоящ орган. Предложена е промяна в някои членове на „Административнонаказателните разпоредби” с цел да се въведе нов документ за низше стоящият наказващ орган – административен служител от „Фронт офис”. Очакванията на автора е, че оптимизацията ще подобри приложението на
юридическата санкция – глоба, ще подобри административната организация по производството на глобата и ще
увеличи квазиданъчния приход по пътя на по-голяма събираемост на паричното наказание.
Ключови думи: глоба, организация на административното производство, квазиданъчен приход
Key words: fine, organisation of a fine's administrative procedure, quasitax income

Социално-психологическите процеси и
свързаните с тях икономически условия на общественото развитие са обхванати проформа
от значително разгърната законодателна система. Не би могло да има бюджетни финанси и
пазарна икономика без наличието без наличието на държавната власт и нейната юрисдикция.
Но юридическата форма обикновено овладява
съдържанието
на
социално-икономическия
процес едва, когато отделно явление придобие
масово проявление.
От тази гледна точка понятието глоба би
трябвало да се разглежда, както в неговата
юридическа форма, така и в неговото икономическо съдържание.
В теорията и практиката на юрисдикцията
понятието глоба е относително добре определено.
В теория на правото глобата е определена
като най-типична административна санкция:
„Глобата е една от най-типичните административни наказания. Тя се налага от административен орган по административен, а не по съдебен ред. Прилага се само към граждани, които
не се намират в трудови и служебни отношения
с административния орган, налагащ наказанието. … Глобата в административното право е
разновидност на парично наказание, което не
бива да се смесва с глоба в наказателното право. Това е специална наказателна мярка, която
има материален (имуществен) характер. Целта
й не е да компенсира причинена вреда, а да
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постигне желаното от законодателя поведение
в интерес на обществото” [1].
„… целта е да се предотврати извършването на нови престъпления от същия деец или
други членове на обществото и им се въздейства възпиращо и възпитателно.” [2].
В практиката юридическото понятие глоба
е определено от Закона за административните
нарушения и наказания (ЗАНН), като следва:
„Глобата е наказание, което се изразява в
заплащане на определена парична сума” [3, чл.
15 ал. 1].
Следователно може да се заключи, че
практическото определение е доста общо и
допуска смесване с понятията неустойка и наказателна лихва, което е в противоречие с теоретичните постановки от обща теория на правото.
Може би това противоречие е породило
няколко тенденции на развитие.
В общата теория на правото се разглежда
правната норма, като механизъм за управление
с три елемента. Презумпцията е, че ако възникне явлението А, да се изпълнят задълженията В, в противен случай се прилага санкцията
С, където глобата е с най-типичното проявление.
В научното управление на производството
се използва принципа на санкцията глоба, като
автоматичен стимулатор за ефективност на
производството. Още „бащата” на научния мениджмънт [11] предлага тя да е регламентирана чрез формата на свободен избор. В разра-
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ботката си той съветва мениджъра на фирмата
да установи с хронометър средно време за
производство на един продукт от средно здрав
и средно квалифициран работник. Полученият
резултат да се постави като норма за производство. Така той разработва добре известната
„сделна работна заплата”. Най-общо казано
работната заплата (РЗ) се колебае плюс, минус
изчислената средна РЗ. Работници произвеждащи над нормативното ниво получават повисока РЗ. Онези, които изпълняват нормата си
получават средно изчислената работна заплата
за това производство. А всички останали, не
достигнали по една или друга причина нормата
получават занижена работна заплата, т.е. те
сами се глобяват за ниската си трудова производителност.
Финансовата наука, от своя страна, възприема глобата като квази1 – данъчен метод за
набиране на приходи. „Данъкоподобния (квазиданъчен) метод и неговите форми приличат на
данъците, но се отличават от тях.” [9].
„Данъкоподобни приходни форми … са
плащания, свързани с дейността на държавните
учреждения по регистрирането, отчитането и
контролирането на движението на част от имуществата и доходите – движение, което не влиза в обсега на традиционните данъци. В някои
случаи мотива за плащането е породен от нарушаване на основните правила и закони на
стопанското и социалното поведение. Във финансовата практика тези плащания приемат
формата на такси (берии, сборове), приноси,
патенти, глоби, конфискации и други.” [10].
Административното право има близък
предмет на правно регулиране с финансовото
право и припокриващ се властнически метод на
управление. Поради този факт частно правните
норми (закони) уточняват, че получените парични средства от санкция глоба и продажба на
конфискувани вещи се внасят в бюджета на
съответната държавна институция. Например в
1
2

глава седма на Закона за горите „Финансиране
на горското стопанство” може да се прочетат 6
точки определящи приходи от глоби и конфискации в бюджета на изпълнителната агенция по
горите2.
От своя страна финансовата наука включва глобата към четвърти раздел на бюджета „Други приходи”. В раздела се включват формите: Самооблагане, Приноси, Лихви, Глоби,
Конфискации. А счетоводната отчетност добавя
тук и наеми, дивиденти, лихви от банкови
сметки, лихви от срочни депозити, неустойки.
Следователно развитието на глобата може
да се определи на една юридическа и две икономически тенденции. Те биха могли да се
формулират като: санкция, квазиданъчен приход и организация на административното производство по глобата.
За да се оптимизират посочените тенденции би следвало да се анализира ролята на
различните връзки в които участва санкцията
глоба.
Връзката между диспозиция и санкция се
смята от общата теория на правото за найважна. Според проф. д-р В. Ганев [3] правната
система е „правна действителност”, в която
социалните субекти си взаимодействат, като
реализират права и задължения, по повод определени блага от материален или духовен характер. Основната градивна единица на правната действителност за него е понятието правнанорма (ПН). Проф. д-р Димитрина Милкова
определя правната норма по следния начин:
„Структурата на правната норма се изгражда
от три основни елемента … Хипотезата визира
условията и предпоставките за действието на
правната норма. Диспозицията посочва съдържанието на самото правило за поведение, т.е. в
нея се закрепват юридическите права и задължения, които се адресират до субектите на
правото. Санкцията очертава неблагоприятни
правни последици, които ще настъпят за

Квази [лат. quasi] – Уж, като че; в сложни думи – мним
Глава седма. ФИНАНСИРАНЕ НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО
Чл. 93. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр.
80 от 2009 г.) Изпълнителната агенция по горите е администратор на следните приходи:
8. глоби, имуществени санкции и обезщетения за извършени нарушения в горския фонд;
9. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) средствата от продажба на вещи, отнети в полза на държавата по глава осма (Административнонаказателни разпоредби) и паричната равностойност на вещи, подлежащи на отнемане в полза на държавата;
21. глобите за извършени нарушения по Закона за лова и опазване на дивеча;
22. средствата от продажба на вещи, отнети в полза на държавата по Закона за лова и опазване на дивеча;
26. (нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) глобите за нарушения по чл. 97 и 97а;
28. (нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) средствата от продажба на вещи, отнети в полза на държавата по глава осма;
30. (нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) други приходи, определени със закон или с друг нормативен акт.
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субектите на правото, ако те не спазват правната норма, т.е. ако те не изпълняват или ненадеждно изпълняват правната норма. Вътрешната логика на правната норма може да се изрази условно по следния начин: ако А, то В, в
противен случай С… в повечето случаи тя се
изгражда от два основни елемента: хипотеза и
диспозиция … липсата на който и да било от
елементите в структурата на правната норма
довежда до разрушаване на тази основна клетка на правото.” [4]. Но проф. д-р Тенчо Колев
[5] оспорва мнението, че липсата на кой да е
елемент от ПН разрушава основната клетка на
правото, като твърди, че в случаите на липсваща хипотезата, тя ще може да се изведе по
логически път. Същото твърдение е изказано и
за отсъствието на диспозицията в дадена норма. А всички норми, които съдържат само хипотези и санкции той ги класифицира на забраняващи.
Следователно в правната норма (Ахипотеза, В-диспозиция и С-санкция) може да
се види цялостният механизъм на юридическото регулиране и неговите управленски стратегии:
Стратегия №1: ако А, то В, в противен
случай С - основна управленска единица;
Стратегия №2: ако А, то С – забранителна
двуелементна норма;
Стратегия №3: ако В, то С – поведенчески
норми защитени със санкция;
Стратегия №4: ако А, то В - устройствени
норми, примерно конституционно право защитени от принудителната сила на държавата.
Както може да се отбележи общото между
различните правови управленски стратегии е
наличието на санкция. Тя обикновено е вградена непосредствено в конкретната правна норма. Но има случаи, когато е вплетена в други
норми или правни отрасли. В крайна сметка
всички правни норми са гарантирани с принудителната сила на държавата.
Жан Луи Бержел пише, че санкцията е защитна норма - предписание със самостоятелна
правна природа, която представлява юридически институт3.
Обикновено юридическият институт се
идентифицира със законовия статут, който регулира едно социално отношение. В този сми3

съл те са определени като: специализирани –
фигуриращи в една правна норма и обширни
институти-норми организирани в система. Институтът, както специализиран, така и обширен
е необходим за съгласуване на правната норма
и за поддръжка на нейната вътрешно - организационна юридическа логика. За пример на
специализирани юридически институти, освен
правната норма, се сочат и санкциите: глоба,
конфискация, временно лишаване от правото
да се упражнява определена професия. Тези
специализирани институти в съвременното право са известни, като „Административно наказателни разпоредби”. За тях проф. д-р Димитър
Костов пише: „…Административната отговорност е наказание, властническа наказателна
мярка, израз на държавната наказателна репресия, налагана по административен ред.” [7].
За пример на обширен институт може да
се посочи съвкупността от двете правни норми
– Закон за административните нарушения и
наказания - ЗАНН и Наказателен кодекс - НК.
Двете норми заедно образуват защитна система
на правото чрез репресивната сила на държавата.
Връзката между двата юридически института – специализиран и обширен има същия
ранг на значимост, като вече разгледаната поради факта, че се ползва принудителната сила
на държавата от обширния институт. Тази връзка се осъществи в два аспекта.
На първо място това е синтезът в специализирания институт на елементи от санкциите,
предвидени в обширния институт. Санкциите в
частно правните норми не са точно фиксирани,
спрямо предписанията на ЗАНН, което е основание за синтез от санкциите на ЗАНН и НК.
Тази практика се налага от нуждите на управлението на специфични обществени отношения.
Например в Закона за горите от 2009 г. са
предвидени санкциите глоба; имуществени санкции; отнемане на вещи (предмет на нарушението) в полза на държавата;обезщетения за
нанесени щети; запечатване на обекти за определен срок; лишаване от право да се упражнява частна лесовъдска практика за определен
срок. От изброените санкции на Закона за горите (ЗГ) само глобата фигурира в наредбите

„Юридически институт - Ансамбъл от правни норми, организиран около една централна идея, формиращи едно системно
подредено и трайно цяло” – Бержел, Жан Луи Обща теория на правото, КА „Л-КА” ООД, София, 1993 г., стр. 204
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на ЗАНН, а другите са взети от санкциите на
НК.
На второ място връзката между специализиран и обширен защитен институт е аналитична. Както е добре известно синтетичните връзки
съдържат и своя антипод – аналитичната връзка. Там където не е наложително специализираната норма да притежава синтез на санкции
от други норми се използва санкциите от тези
други норми, в този случай санкциите от обширния институт. Избирателната способност на
специализирания институт е логически и словесно формулирана с юридическата техника:
„ако деянието не представлява престъпление
се наказва с глоба в размер от ... до …” или
„…се наказва с глоба от … до … , ако не подлежи на по-тежко наказание”.
Така посочената връзка препраща към изброени по-подробно санкции в чл. 13 от ЗАНН4
и чл. 37 от НК5. Казано по друг начин основният механизъм на юридическото регулиране се
допълва с връзката между отделния закон и
правните норми от санкциониращата сила на
държавата.
Разгледаните до тук връзки на санкцията с
диспозицията и другите правни нормативи на
държавата биха могли да се визуализира за
последващ графичен анализ по сравнение чрез
следния кибернетичен модел (фиг. 1.)

Фиг. 1. Кибернетичен модел на връзката специализиран-обширен институт
Легенди: І - специализиран институт (А-хипотеза, Вдиспозиция, С-санкция); D - логически оператор – Ако ДА,
то престъпление наказуемо по НК, ако НЕ, то нарушение
наказуемо по ЗАНН; ІІ - обширен институт – съставен от
група правни норми

смисъла на НК се прилагат санкциите на този
нормативен акт. Те са наказателно-правни или
углавни и представлява тежък вид юридическа
отговорност, която се изразява съответно и в
строги мерки. Прилагането й е свързано с найнеблагоприятни последици от личен или имуществен характер за правонарушителя. Поради
това глобата тук се налага от съда, като допълващо наказанието обстоятелство. Такава
двойна санкцията се налага от съда след установяване на факти и доказателства.
Съдебната процедура може да се окаже
доста продължителна, докато при административно нарушение6, което не е престъпление
санкцията е глоба, наложена по административен ред от служител, което се приема за къса
процедура на съда.
Възможно е прилагането и на другите
предписания на ЗАНН „обществено порицание”, което почти не се прилага поради съображения от ниска организационно-управленска
ефективност и липса на икономически интерес
от страна на администрацията. Подобна е причината за „временното лишаване от право да
се упражнява определена професия или дейност”, защото е свързано с водене на съдебни
дела.
В някои закони съществува санкцията
конфискация, какъвто е случаят със закона за
горите. Но имуществените санкции и отнетите
вещи, предмет и средство на нарушението, в
полза на държавата, се продават от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по
горите или от оправомощено от него длъжностно лице по реда на Закона за държавната собственост [чл. 112 (2) от ЗГ, 2009 г.].
Процедурата е бавна и тромава. Може би
това е причината, поради която в закона за
гората има 34 члена със санкцията глоба и
само един член от закона предвижда санкцията
„отнемане в полза на държавата”, т.е. конфискация.

Както може да се види на фигурата при
нарушение представляващо престъпление по
4
„за административни нарушения могат да се предвиждат и налагат следните административни наказания: а) обществено
порицание; б) глоба; в) временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност” – чл. 13 от ЗАНН
(ДВ. бр. 32 от 28 Април 2009 г.)
5
„наказанията са: доживотен затвор; лишаване от свобода; пробация; конфискация на налично имущество; глоба; лишаване
от право да се заема определена държавна или обществена длъжност; лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност; лишаване от право на получени ордени, почет ни звания и отличия; лишаване от военно звание; обществено порицание” - чл.37(1) от НК ДВ. бр. 102 от 22 Декември 2009 г.
6
„Административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното
управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен
ред” - чл. 6 от ЗАНН (ДВ. бр. 32 от 28 Април 2009 г.)
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От приложения пример се вижда, че във
връзката между специализираният и обширният
юридически институт санкцията не е абсолютно
определена, както тя е преобладавала в древното и средновековно право. Абсолютно определената санкция не предоставя избор на правоприлагащия орган при налагане на наказанията и не дава възможност да се отчита степента
на вина при правонарушението [смъртно наказание, глоба в точно определен размер, лишаване от свобода с точно определен срок и т. н.]
Съвременните санкции са относително определени и предоставят възможността на правоприлагащия орган да отчита степента на вината на дееца при налагане на наказанията. В
този смисъл глобата от посочения пример не е
точно, а относително определена санкция в
диапазон от … до … По този начин на чиновника се предоставя оперативна самостоятелност
при оценка на степента на вина и налагане на
наказанието. Но обикновено служителят от
„фронт офиса” няма юридическо образование,
което е предпоставка за изкривяване на правната процедура.
Ако описаната по-горе сделната форма на
заплащане в дадена фирма се представи чрез
разработения кибернетичен модел за юридическата норма за управление, ще се получи
следната илюстрация (фиг. 2.).
От фигурата може да се отчете, че при
фирмена организация на производство и в условията на сделна форма на заплащане има
диспозиция, която резултира в санкция с три
нива - положителна, нулева (нищожна) и отрицателна.

Фиг. 2. Кибернетичен модел на Сделно заплащане
на труда
Легенда: І – фирмена организация на труда и производствения процес (А-хипотеза, В-диспозиция, С-санкция); D логически оператор – изпълнена средна производствена
норма, то средна РЗ. Ако е НЕ, то неизпълнение на нормата и ниска РЗ. Ако е ДА, то е преизпълнена нормата и
Висока РЗ; ІІ – Сделно заплащане на труда

Ако се сравнят двата кибернетични модела: връзка между специализиран и обширен
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институт; и сделно заплащане на труда може
да се види, че при първия санкцията е само
отрицателна с две нива – леко наказание глоба
по ЗАНН и тежко наказание по НК плюс глоба.
Докато при втория модел санкцията има три
нива - положителна, нищожна (нулева) и отрицателна.
Руския учен В. Н. Кудрявцев в труда си
„Право и поведение” – гл. V „Право на държавната принуда” предлага следната юридическа схема за управление (фиг. 3.).
На схемата ясно се отличават положителни, неутрални и отрицателни санкции. Относно
разработената схема той пише: „В много случаи правните норми пряко предвиждат позитивни и негативни юридически последствия за една
или друга постъпка, стимулирайки по този начин нейното извършване”.
С тази разработка г-н Кудрявцев се доближава теоретично до фирмената организация на
производството и сделното заплащане на труда. На разработената от него схема може да се
види, че той е предвидил за всяко поведение
полезни, неутрални и вредни последици. Презумпцията му е, че практическото влияние на
принципа на задължителност на правото върху
избора на форми за поведение се проявява,
когато лицето преценява вариантите на своята
бъдеща постъпка и съпоставя неговите желателни и нежелателни, необходими и случайни
последици. Ето защо за определянето на значението на задължителността на правото е необходимо да се изясни преди всичко характерът
на последиците, които могат да настъпят при
нарушаването на принципа или при неговото
спазване.

Източник: [8]

Фиг. 3. Правни последици от поведението

Полезни (положителни, материални и др.)
последици според автора са всички онези поощрителни норми, които съществуват в редица
отрасли на правото за стимулиране на едни
или други действия. Към тях той причислява
„премиране за увеличаване на производството и продажбата на селскостопанска продук-
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ция трудови привилегии, награждаване с ордени и медали за доблестен труд и други.” [8].
Неутрални (нулеви) последици според него
има тогава, когато индивидите изпълняват
предписанията на правните норми.
Негативни (отрицателни) последици срещу
поведението на индивида са принудителни мерки (санкции), които се прилагат от органите на
държавата в случай на нарушаване на правната
норма и имат за цел да охраняват законността
и правовия ред. Тук автора отнася моралното
порицание на правно не одобрено поведение
включително и прилагането на мерки за обществено въздействие, като глоба и съдебно преследване.
От една страна юридическите последици
от поведението на индивида, ако ги разгледаме
от гледна точка на интересите на субекта, извършил дадено нарушение, ще видим, че те
могат да бъдат желани или нежелани. От друга
страна действията на административния служител, извършени в областта на неговата компетентност не трябва да бъдат лично за него полезни или вредни, желани или нежелани. Тези
действия би трябвало да са по-скоро желани за
длъжностното лице, отколкото нежелани, защото се реализират държавни и обществени интереси (например данъчен инспектор прави административно производство за закъсняло данъчно регистриране и начислява глоба). Той е
заинтересован от законовото решение на възникналия проблем. За него е важно да отстоява
държавния интерес, за което получава работна
заплата. На практика, обаче, действията са в
повечето случаи нежелани, поради писане и
връчване на актовете за установяване на административни нарушения (АУАН) в някои случай
и изписването на НП, както и събирането на
вземанията. Всичко това е дълга процедура
свързана с разход на нервна енергия, телефонни разговори и кореспонденция. Освен това,
трябва да се отчита и икономическа ефективност от дейността по АУАН и НП, т.е. каква е
събираемост на НП. Поради изтъкнатите факти
дейността по АУАН и НП са нежелани действия
от служителя. Но има случаи при които служителят може да предпочете собствения си паричен интерес и да заобиколи закона.
В заключение може да се каже, че в практиката на административно-наказателното производство е допуснало в строежа на санкцията
организационно несъответствие с юридическата
теория и икономическата теория и практика
при фирмената организация на производството.

Илюстрацията на горе казаното ще бъде
на база Закона за местни данъци и такси
(ЗМДТ) прибавен към трансформираната схема
на Кудрявцев към разработения кибернетичен
модел.
При такава комбинация ще се получи
следната картина (фиг. 4.)

Фиг. 4. Кибернетичен модел на схемата Кудрявцев и
ЗМДТ
Легенда: І - специализиран институт – Закон за местните
данъци и такси (А-хипотеза, В-диспозиция, С-санкция); D логически оператори; ІІ - институт санкция – съставен от
положителни, неутрални и отрицателни санкции по Кудрявцев

От Кибернетичния модел на ЗМДТ, построен по схемата на г-н Кудрявцев се вижда, че
условието в диспозиция (В), за материално
стимулиране 5%7, попада в групата на положителните последици за действията на данъкоплатеца, а в неутралните последици попада законовия текст на чл. 61п ал. 1 от ЗМДТ8. Негативните (отрицателни) последици срещу поведението на индивида са представени в чл. 126а
ал.1 от ЗМДТ9. Всичко останало, което представлява престъпление се предава на въздействието „държавна принуда”, което е съдебно
преследване по Наказателния Кодекс.
В кибернетичния модел на примера на
ЗМДТ се забелязва, че липсва стройно степенуваната организация на сделното заплащане с
неговите положителни, неутрални и отрицателни последици в санкцията. Тук трите последици
по Кудрявцев са разпределени между диспозицията и санкцията, което е теоретично неправилна постановка. Освен това самата санкция
би трябвало да притежава леко, по-тежко и найтежко наказание, а не само леко и тежко наказание.
Посочените организационни противоречия
между теория и практика, диспозиция и санкция
са основа за диалог между административен
служител и нарушител, които реализират по311
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между си, както конфликт между административни и частни интереси, така и сътрудничество
между частни интереси (служител-нарушител).
Конфликтът и сътрудничеството на интересите между служител по горите и нарушител
в горскостопански сектор са анализирани от
три последователни научни изследвания с времеви обхват 1900–2009 г. За краткост те са
означени като анкета - А, анкета - Б и анкета В. Изследванията са на теми: „Престъпленията
и другите правонарушения в системата на го-

рите и горската промишленост и борбата с
тях.”10 (А) и обхваща период от 1971-1986 г.
„Икономически противоречия в горското
стопанство на България през периода 19972007 г.” [17] (Б) и „Изследване проблемите на
горските служители по отношение защитата на
горския фонд от незаконно посегателство” [18]
(В). Информацията на тези изследвания даде
възможността да се визуализира желанието на
законодателя и практиката по места (фиг. 5.).

Фиг. 5. Диапазон на глобата по ЗГ за периода 2008 - 2009 г.

Единадесети въпрос: „Колко наказателни
постановления за глоби са изплатени от нарушителите?” отговорено е с 610 бр.
На фиг. 5. може да се види ЗГ за периода
2008 - 2009 г. е с разписан широк стойностен
диапазон за глоба от 10 до 50 000 лв. с акцент
за масово приложение в диапазон от 50 до 2
000 лв. Но интересът между горски стражар и
нарушител е договориран така, че глобата въпреки своя голям и плашещ диапазон (10-50
000 лв.) е намалена до минимума от 100 лв.,
който е обозначен с червен стълб на фигурата.
Според данните на анкета - В червеният стълб
7 „

показва каква е стойността на глобата, която
най-често се използва за санкция от горските
стражари. Факта е описан от последните десет,
единадесет и дванадесет въпроси на анкета-В.
Десети въпрос: „Колко наказателни постановления за глоби са влезли в сила през 2008
г.?” - анкетираните дават обобщен отговор от
1678 бр. за югоизточен район.
Дванадесети въпрос: „Какъв е средният
размер на глобата през 2008 г., която е налагана за нарушение в горския фонд?”, интервюираните посочват, че тя се движи в диапазон от
80 лв. до 200 лв., като най-голяма честота на

Чл. 61н. (2) Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация по ал. 1 и в същия срок са
заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.”
– ЗМДТ, ДВ бр. 95 от 1 декември 2009 г.
8
„Чл. 61п. (1) Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва: 1. за първото тримесечие - до 31 януари; 2.
за второто тримесечие - до 30 април; 3. за третото тримесечие - до 31 юли; 4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври. ”
– ЗМДТ, ДВ бр. 95 от 1 декември 2009 г.
9
„Чл. 126а. (1) Лице, което не подаде декларация по чл. 61н или не я подаде в срок, се наказва с глоба в размер до 500 лв.,
ако не подлежи на по-тежко наказание” – ЗМДТ, ДВ бр.95 от 1 декември 2009 г.
10
Съвет за криминологически изследвания при Главна прокуратура на НРБ и Научноизследователския институт по криминалистика и криминология при ДНМ на МВР по заявка на Министерство на горите и горската промишленост – Доклад, 230
страници; София 30.07.1986 г. ; Държавен архив.
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написаните глоби е 100 лв. (вж. фиг. 5.). С
други думи дори и при намален диапазон на
глобата
събираемостта
е
36%
(610/1678.100) Според тях договорираният
частен интерес се изразява в снижение на глобата до минимума от 100 лв. Следователно
глобата извиква на живот деформиран пазарен
механизъм (квазипазар). Той договорира икономическите интереси като ги разминава. От
една страна държавният интерес отстъпва пред
частно-партийните икономически интереси. От
друга страна частните интереси на дребните
икономически съществувания отстъпват към
диапазона на по-ниските законови стойности на
глобата и минимални плащания по наказателните постановления.
Изводът се подкрепя от мнението на интервюираните в анкета - Б по Трети въпрос:
„Каква е степента на разминаване в противоположните икономически интереси?” – 62% от
ръководителите на държавните лесничейства
казват, че разминаването на противоположните
интереси в горския сектор е в значителна степен, а 38% твърдят, че разминаването е в
средна степен. Ние смятаме, че и двете мнения
подчертават извода за договориране на интересите в горския сектор.
Анкета - А изтъква, че незаконната сеч е
най-разпространеното традиционно нарушение
в нашето минало „...за периода 1900-1911 г.
са съставяни средногодишно по 61 000 акта,
за периода 1926-1931 г. – по 84 000 акта по
ЗГ. През годините на народната власт се наблюдава трайна тенденция на снижаване на административните нарушения в държавния горски фонд. През 1954 г. са регистрирани 82 310
нарушения… През периода 1971-1976 г. са
създадени 61 430 бр. акта, за 1976-1980 г. те
са 54 305 бр., а за периода 1981-1985 г. те са
средногодишно 18 675 бр. акта, щетите от
които са изчислени на 1 130 000 лв.” [15].
През 2002 г. АУАН възлизат на 23 304
бр. „... До края на отчетния период са издадени
21 998 бр. наказателни постановления (НП).
Наложените с тях глоби, обезщетения и имуществени санкции са на обща стойност 5.374
мил. лева.
Събраните суми по влезли в сила НП са в
размер на 277,8 хил. лева, което съставлява
5,17% от наложените наказания с НП ...” [16].

Цитираната публикация показва едва
5,17% събираемост от наложената санкция,
което е много малък процент.
В резултат на направения анализ може да
се каже, че оптимизацията на административното производство по санкция „глоба” би могло
да се проведе на две нива: първо ниво е специализирания юридически институт (закон - ЗГ);
второ ниво е обширният юридически институт
(ЗАНН и НК).
Както вече бе споменато връзката между
специализирания институт с обширния защитен
институт се осъществява логически от формулировката: „ако деянието не представлява
престъпление се наказва с глоба в размер от
до ” или „…се наказва с глоба от … до … , ако
не подлежи на по-тежко наказание”.
От тези две юридически формулировки
може да се направи извода, че наказанието
може да се разграничи на три възможности:
Леко наказание; По-тежко наказание; Найтежко наказание
Или:
Първото наказание „..се наказва с глоба
от 20 до 200 лв., ако не подлежи на по-тежко
наказание”, т.е. глобата в диапазона от 20 до
200 лв. се приема за леко парично наказание
неподлежащо на обжалване. То се налага от
служител на администрацията, който обикновено не е с юридическо образование. Поради този
факт производството по глобата трябва да е
лека и бърза изчислява с фиш от кочан. След
което фиша се записва от служителя в компютърната система като влязло в сила държавно
вземане за събиране (виж фиг. 7.).
Второ и Трето - По-тежко и най-тежко наказание се налага от висшестоящия наказващ
орган (в случая на чл. 113 от ЗГ - Министъра
на земеделието) по съставен от служителя АУАН. Наказващият орган (министър) преценява
дали по-тежкото наказание е глоба с по-голям
размер или деянието е престъпление, срещу
което трябва да се образува административнонаказателна преписка по съдебен ред с прикрепен към преписката АУАН. Оптимизация от
този вид би могла да се онагледи с кибернетичния модел от фиг. 6.
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Фиг. 6. Оптимизационен кибернетичен модел на санкцията глоба
Легенда: І - специализиран институт – ЗГ (А-хипотеза, В-диспозиция, С-санкция); D - логически оператор – Ако ДА, то престъпление наказуемо по НК, яко НЕ, то нарушение наказуемо по ЗАНН; ІІ - обширен институт – съставен от ЗАНН и НК

Мотиви на предложението:
1. Съгласно чл. 113 нарушенията се установяват от служителите по горите и
служители на МВР. Но служителите на
МВР издават ФИШ от кочан за глоба до
50 лв. Следователно с оглед на съвместната работа би трябвало да се уеднаквят документите между двете министерства.
2. Лесно и бързо съставяне на ФИШ на
мястото на нарушението от кочан.
3. Увеличаване на икономическия ефект
от паричната санкция. Например, ако се
допусне, че лекото наказание се налага
чрез ФИШ със среден размер на глоба
от 100 лева (според тестваната величина от анкета - В), вместо с АУАН, то за
2003 г. (според публикацията на ДАГ)
23 304 бр. фишове биха могли да събрат 36% от общата парична маса, (съгласно анкета - В), което ще възлезе на
838 944 лв. (2 330 400.36%) вместо
събраните 277 800 лв.
4. Свеждане до минимум възможността за
поява на квазипазар чрез който се договорират частните интереси и се заобикалят обществените.
За да се внедри в практиката такъв вид
оптимизация на административното производството по санкция глоба би следвало да се променят някои текстове от специализирания и
обширния юридически институти.
На първо място в елемента ЗАНН от обширния юридически институт трябва да се промени:
Чл. 36 ал.1 от ЗАНН (ДВ бр. 32 от 28 април 2009 г.) Административно наказателно
производство се образува със съставяне на
ФИШ или АКТ за установяване на извършено
административно нарушение.
На второ място в специализирания институт - Закон за горите трябва да се променят:
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Чл. 112а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) (1)
За други нарушения по този закон и подзаконовите актове по неговото прилагане се налага
глоба в размер от 20 до 200 лв. по издаден от
служителите по горите фиш, ако деянието не
подлежи на по-тежко наказание.
(2) Стойността на наказателната отговорност се установява в абсолютна сума
(3) Глобата до 200 лв. се налага чрез фиш
с подпис и печат на служителя по горите и подписан от нарушителя. Фишът се записва като
изискуемо задължение в компютърната система.
(4) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 50 до 500 лв.
Чл. 113. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2003 г.) (1)
(Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 43
от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Нарушенията по закона, които подлежат на леко
наказание се установяват с фиш, нарушения
подлежащи на по-тежко наказание се установяват с актове на служителите по горите и лицата, наети по реда на чл. 76, ал. 5 или на служители на Министерството на вътрешните работи, упълномощени от министъра на вътрешните работи след съгласуване с изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по горите,
а наказателните постановления се издават от
министъра на земеделието и храните или от
упълномощени от него длъжностни лица.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Глобите, имуществените
санкции и сумите, получени от продажбата на
отнетите в полза на държавата вещи, или паричната равностойност на липсващите вещи предмет и/или средство на нарушението, се
внасят в бюджета на Изпълнителната агенция
по горите.
(3) Размерът на обезщетенията за щети
върху гори и земи от горския фонд се определя
с наредба на Министерския съвет.

Красимир Криводолски

стойност е до 1000 лв., или обезщетението за
причинени щети е на същата стойност.
Въз основа на тези промени ще може да
влезе в обръщение примерния образец на ФИШ
в горскостопанския сектор (фиг. 7.).

(4) Не подлежат на обжалване глоба до
200 лв., включително наложена чрез фиш от
служителите по горите или е постановено отнемане в полза на държавата на вещи, чиято

Глоба с ФИШ
Днес, ………..20… г., подписаният/та/……………………………..……..……….............………
/ Име

Прези ме

Фа мил ия/

на длъжност ……………….…………...……………….., при Р. Д.Г. ……………………
Държавно Горско Стопанство - гр. (с.) ………………………………………..…………
на основание чл. 113 от ЗГ/2009 г. …………………………….и чл. 36 ал.1 от ЗАНН
съставих този Фиш на …………………………………………............…………………………....
/ Име

Прези ме

Фамили я/

ЕГН/ЛНЧ.........................................................................

л.к.№ ……………….. изд. от ………. на ………..…месторабота …...………………………….
с адрес /седалище и адрес на управление/ гр.(с.) …………..… ул……………………………
………… № ….. (ж.к.) ……………...………... бл; . …..…… Вх. ..…. Ет….... Ап. ……..….. ,
представлявано от ………………………………………… с ЕГН ………………………….…….
/Само за юри дически ли ца/

За следното: 1.Вид, размер и обстоятелства на извършеното нарушение ………….…….
………………………………………………………………………………………………..…………..
………………………………………………………………………………………………………..…..
………………………………………………………………………………………………………..…..
………………………………………………………………………………………………………..…..
/посочва се нарушение то, вещите, предме т или ср едство н а наруше ниет о – видът и количествот о дърве си на, дивеч,
риба, пр евоз но ср едство , мо торен т рион и др./

2. Дата на извършване на нарушението ……………………………………………………..…..
3. Място на извършване на нарушението: …………………………….……………………..…..
/ДГС; Д ЛС, земли ще , мест ност, от дел, по дот дел, кад.№ /

4. Дата и час на откриване на нарушението ………………………………………………...…..
5. Законови разпоредби, които са нарушени от извършителя: чл. …………………………..
от ………………………………………………………………………………………………..….……
/посочва се н ормативн ия и по днор мат ивни я а кт, ко йто е нар ушен/

Поради което на основание чл. …..……, ал. …..…. т. ……..…. от З.Г./2009 г.
6. Налагам глоба……….……………………………………………… ........................................
/с думи/

/с цифри/

7. Свидетели на установяването на нарушението,(съставянето на Фиша)
7.1. ……………………………………………………………..…..…… ЕГН ………………………
Адрес ………………………………………………………………………………………….…..……
7.2. ……………………………………………………………..…..…… ЕГН ………………………
Адрес ………………………………………………………………………………………….…..……
Глобата с фиш не подлежи на обжалване
Получих екземп ляр от фи ш и не оспор ва м допуснатото нар уше ние. Г лоба та ще запла тя в 7 дневен срок чре з
поще нски зап ис и ли чрез ба нков пре во д п о сметка (IBAN) …… …… ……… …… …… .… ….. (BIC) … …… ….…… …… ………

Съставител: …………………………….
Дата
Място

Нарушител: …………………………………………

Фиг. 7. Образец №1 Бланка за ръчно издаване на фиш от кочан
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FINE, DEVELOPMENT TRENDS AND OPTIMISATION
Krasimir Krivodolski
University of Foresty, Sofia, Bulgaria
Abstract
In the article it's stated, that the „Fine” category has three development trends. The author has defined them
as: Penalty, organisation of the fine's administrative procedure and a quasitax income. For the trends' research, a
cybernetic model is being constructed. It's used for the research of various theoretical materials. The theoretical
results achieved are supported by empirical sociological research, encompassing the period between the years
1900 and 2009. As a result of the analysis, the author offers a clear concept regarding the optimisation of the
fine's administrative procedure. The administratively - punitive authority he divides in two levels - lower employee
and higher authority. A change in certain articles of the „Administratively - punitive decree” is being proposed, in
order for a new document to be lead in for a new lower authority - an administrative employee of „Front Office”.
The author's expectations are that the optimisation will improve the applicability of the legal penalty „Fine”, will
improve the administrative organisation on fine's procedure and will increase the quasitax income on the way to a
higher collectivity of financial penalties.
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АНАЛИЗ НА СТАНДАРТИТЕ ЗА ОБЛА И ФАСОНИРАНА ДЪРВЕСИНА
Панайот Панайотов
Лесотехнически университет, София
Резюме
Извършен е анализ на номенклатурата на стандартите, отнасящи се до обла и фасонирана дървесина. Тези стандарти спадат към клас 79.000., регламентиран от международния класификатор на стандартите (ICS).
Установено е, че тези стандарти са разпределени в два подкласа: 79.020. - технологии за обработване на дървесината, включително добив на дървесина и технологии за третиране на дървесината и средства за защита на
дървесината и 79.040. - дървесина, обла дървесина за преработване и фасонирана дървесина. Значителна
част от тези стандарти са възприети и хармонизирани с международните (ISO) и европейските (EN) стандарти.
Заедно с тях все още има и действащи БДС въведени през втората половина на миналия век. В заключение се
препоръчва ускорено внедряване в практиката на хармонизираните стандарти, което ще доведе до свободно
преминаване на границите на стоките на основа на дървесина и дървесни материали.
Ключови думи: Международен класификатор на стандартите (ИКС); стандарти за дървесина
Key words: International Classificatory of Standards (ICS); standard, of timber

Въведение
Съгласно Български държавен стандарт
(БДС) 1.01.72. „Държавна система за стандартизация. Основни положения”, стандартизационната система у нас се разглежда като „комплекс от взаимно свързани правила и положения, определящи целите и задачите, организацията и методиката за провеждане на стандартизация във всички отрасли, ред за разработване, оформяне, съгласуване, утвърждаване, издаване, внедряване на стандартите и на други
нормативно-технически документи и контрола
за внедряването и спазването им”. Стандартизацията е пряко обвързана с Международния
класификатор
на
стандартите
(ИКС)
International Classificatory of Standards (ICS).
Международната класификация на стандартите
е предназначена както за структуриране на каталози на международни, регионални и национални стандарти и други нормативни документи, така и като основа на система за абонамент
и поръчки за доставки. Всички европейски
стандарти въведени у нас като национални се
означават с буквите БДС EN. Една значителна
част от европейските стандарти са съобразени
с международните стандарти (ISO). Когато тези
стандарти са възприети и като български тогава означението им е: БДС ISO EN.
Състояние на проблема
Международният класификатор на стандартите (ICS) разпределя нормите в 40 области
(полета) на дейности, които са от 01 до 99.
Полето на дейност се означава с двуцифрено
число. Всъщност това е първото ниво на кла-

сификатора. Полетата са подразделени в 377
групи (второ ниво), които са означени с трицифрово число (трицифров номер на групата).
От тези групи 122 са подразделени в 789 подгрупи (трето ниво). Подгрупите са означени с
двуцифрено число. Нивата са отделени едно от
друго с точки. Системата може да се демонстрира със следните примери: 01.120. Стандартизация. Основни правила; 01.040.79. Технология на дървесината. Речници; 71.100.5. Химични средства за защита на дървесината;
79.020. Процеси на технологията на дървесината 79.040. Дървесина, трупи за бичене и фасонирани дървесни материали; 79.060.10.
Шперплат; 79.060.20. Плочи от дървесни влакна и плочи от дървесни частици; 79.120.20.
Дървообработващи инструменти. Този класификатор обхваща стандарти за термини; за
мерни единици; за изпитвания; за материални
продукти; за процеси; Всички стандарти, отнасящи се до дървесина (клас 79.000.) се разработват, хармонизират и въвеждат у нас като
национални от ТК-33. Горско стопанство, дърводобивна, дървообработваща и мебелна промишленост.
Анализ на стандартите за обла и фасонирана
дървесина
Стандартите отнасящи се за обла и фасонирана дървесина са разпределени в две групи:
79.020. Процеси на технологията на дървесината и 79.040. Дървесина, трупи за бичене и
фасонирани дървени материали. При анализа
на отделните групи и подгрупи се установи, че
една значителна част от тези стандарти са въз-
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приети и хармонизирани с международните
(ISO) и европейските (EN) стандарти. Заедно с
тях все още има и действащи БДС въведени
през втората половина на миналия век. При
анализа на стандартите класифицирани в група
79.020. се установи, че са хармонизирани почти напълно. Основните стандарти, които се отнасят до дървесните видове и дървесината, която се добива от тях, са: БДС 12329:1984. и
БДС EN 13556:2003. ICS 01.040.79.; 79.020.
Разликата между двата стандарта е в буквеното
означение на съответния дървесен вид. Например обикновената ела (Abies alba Mill.) според
старият български стандарт се означава с буквите ABIA, a според хармонизирания европейски стандарт с буквите ABAL. Термините, отнасящи се до дърводобивната промишленост и
продуктите, произлизащи от нея, са регламентирани от БДС ISO 8966:1994. ICS 79.020., а
тези до технологиите прилагани при дърводобива в БДС ISO8965:1997. ICS 79.020. Найголям брой стандарти са хармонизирани в ICS
79.040. Първият стандарт е този, отнасящ се
до избор на пробни дървета и трупи за определяне на физичните и механичните свойства на
дървесината в еднородни насаждения (БДС ISO
4471:1997. ICS79.040.). Стандартът БДС ISO
9086:94. ICS 79.040. регламентира общите
понятия отнасящи се до макроструктурата на
добитата дървесина. Едни от най-важните стандарти от тази група са тези, регламентиращи
термините и методите за измерване на размерите и определяне обема на произведената обла дървесина (БДС EN 844/1-12:96-03.
ICS:01.040.79.; БДС EN 1309/2. ICS:79.040.).
Означенията, използвани в стандартите са регламентирани от БДС EN 1438:03. ICS:01.075.
Стандартът БДС EN 1309/2. ICS:79.040. изисква определяне на теглото на добитите обли
секции в сурово и сухо състояние. Съдържанието на вода в сурово състояние се определя по
тегловния метод, като се вземат около 150 g
пилки непосредствено след рязането с моторен
трион, които след това се сушат в камера при
температура 103±2ºC в течение на 8-12 h до
достигане на постоянна маса. Отношението на
сухата към суровата маса ( wdm =

mo
) служи
mw

за определяне теглото на секцията в сухо състояние по формула (1):
(1)
Go = G gw .wdm , kg

[ ]

Обемът се определя на всяка секция като
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се използва формулата (2):

V =

π .d 2
4

[ ]

.l.10 − 4 , m 3

(2)

където:
V е обемът на облата секция (труп) в
m3, измерен с точност 0,01 m3 ;
d - среден диаметър на облата секция
без кората в cm, измерен с точност 1
cm;
l - дължина на секцията в m, измерена с
точност 0,01 m (1 cm); π=3,1416.
Средният диаметър може да се изчисли
като се вземат средните стойности на диаметрите в тънкия и в дебелия край, получени наймалко от две перпендикулярни измервания. В
тази връзка следва да се отбележи, че все още
действа българският стандарт, регламентиращ
метода за определяне на обема на добитата
обла дървесина с помощта на таблици (БДС
4464:1961.). Когато обемът е определен чрез
използване на средния диаметър с кората се
коригира с коефициент определен по формула
(3):

D2 − d 2
k=
.100 ,
D2

(3)

където:

D е средният диаметър с кората в cm,
измерен с точност 1 cm;
d - среден диаметър без кората в cm,
измерен с точност 1 cm.
Методите за измерване на отличителните
белези на облата и фасонираната дървесина се
дават в БДС EN 1310:2002. ICS:79.040. В БДС
EN 1311:2001. ICS:79.040. се дава методът за
измерване на биологичните повреди в облата и
фасонираната дървесина. Хармонизираните
стандарти класифицират дървесината по размери и качество. БДС EN 1315/1:1997.
ICS:79.040. класифицира по размери облите
материали от широколистните дървесни видове, а БДС EN 1315/2:2002. ICS:79.040. класифицира по размери облите материали от иглолистните дървесни видове. Обли материали
от иглолистни дървесни видове се класифицират според диаметъра без кората в средата по
дължината в 10 класа (табл. 1.), а според дължината в 4 класа (табл. 2.). Съществуват и
комбинирани класове, например: L 2 D 2b, означаващо, че материалът е с дължина от 3,1 до
6,0 m и с диаметър в средата от 25 до 29 cm.
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Табл. 1. Класове на обли материали от иглолистни
дървесни видове според размерите на диаметъра без
кора измерен по средата на дължината
№
Код
Диаметър в средата, в cm
1
D0
< 10
2
D 1a
10 ÷ 14
3
D 1b
15 ÷ 19
4
D 2a
20 ÷ 24
5
D 2b
25 ÷ 29
6
D 3a
30 ÷ 34
7
D 3b
35 ÷ 39
8
D4
40 ÷ 49
9
D5
50 ÷59
10
D6
≥ 60
Табл. 2. Класове на обли материали от иглолистни
дървесни видове според размерите по дължината
№
Код
Дължина, m
1
L1
<3
2
L2
>3÷6
3
L3
> 6 ÷ 13,5
4
L4
> 13,5

БДС EN 1927/1:200., класифицира облите
материали от смърч и ела, БДС EN
1927/2:2008. - от бор и БДС EN 1927/3:2008.
- от лиcтвеница и дуглазка ела, в 4 качества:
A,B, C и D. БДС EN 1316/1:01. класифицира
облите материали от широколистните дървесни
видове дъб и бук, БДС EN 1316/2:01. ICS - от
дървесните видове тополи и БДС EN 1316/3:01
- от дървесните видове ясен и явор в 4 качества.Същността на качествените класове е както
следва: A (високо качество), B (нормално качество), C (ниско качество) и D (най-лошо, тъй
като не може да се класифицира в А; В и С, но
40% от обема може да се използва). Съгласно
БДС 1927/2:2008. класовете по качество на
облите материали от боровете се означават
както следва:
1. Бял бор Pinus sylvestris
клас B
или PINS class B;
2. Черен бор Рinus nigra
клас С
или PINN class C;
3. Морски бор Pinus pinaster клас B
или PINP class B;
4. Лъчист бор Pinus radiata
клас B
или PINR class B;
Видимите недостатъци на трупите за бичене от иглолистни и широколистни дървесни видове се класифицират според БДС ISO
4473:94. Измерването на размерите и на обема на трупите от иглолистни дървесни видове
се извършва съгласно БДС ISO 4480:97. Към

групата на стандартите за обла дървесина се
отнасят и БДС EN 12509:01. и БДС EN
12511:03. Стълбове от дървесина за въздушни
електрически линии. Определение на характеристичните стойности; БДС EN 14251:04.
Строителен объл дървен материал. Метод за
изпитване. Стандартите БДС EN 12509:01. и
БДС EN 12511:03. специфицират методите за
определяне на характеристичните стойности на
якостта на натиск успоредно на влакната,
якостта на огъване и модула на еластичност
при огъване. За определяне якостта на огъване
и на деформацията е регламентирано двуместно натоварване. БДС EN 14251:04. регламентира методите за определяне на размерите,
белезите и характеристичните свойства на объл
строителен материал (греди и колони) от широколистни и иглолистни дървесни видове (диаметър, овалност, косослой, сбежистост, плътност, влажност, якост на огъване, якост на натиск). Овалността (Ov) се определя по формула
(4):

Ov =

d max − d min
.100, [%] .
d min

(4)

Якостта на натиск успоредно на влакната
на обла колона се определя по уравнение (5):

f co =

[

4.Fmax
, N / mm 2
π .d 2 .d1

]

(5)

където:
Fmax е разрушаваща сила в N;
d1 и d2 - диаметри на овала в mm.
При анализа на стандартите от класове
ICS:79.020. и ICS:79.040., отнасящи се за облата дървесина се установи, че все още са
действащи и следните стандарти: БДС 1012:72.
Мертеци; БДС 10296:72. Трупи за шперплат от
иглолистни дървесни видове; БДС 10297:72.
Трупи за шперплат от меки широколистни дървесни видове; БДС 1568:73. Греди обли от широколистни
дървесни
видове;
БДС
7657:88/2001. Обли материали от твърди широколистни дървесни видове за производство
на фасонирани материали; БДС 766:88(2001).
Обли материали от меки широколистни дървесни видове за производство на фасонирани
материали; БДС 767:89. Обли материали от
иглолистни дървесни видове за производство на
фасонирани материали; БДС 1568:73. Греди
обли от широколистни дървесни видове; БДС
1570:73. Трупи за производство на моливи;
БДС 2192:72. Трупи орехови за фурнир; БДС
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3722:97. Материали дървесни за производство
на целулоза; БДС 10296:72. Трупи за шперплат от иглолистни дървесни видове; БДС
10297:72. Трупи за шперплат от меки широколистни дървесни видове; БДС 4033:73. Обла
дървесина за полуфабрикати; БДС 4126:72.
Трупи букови за фурнир; БДС 4126:72. Трупи
от твърди широколистни дървесни видове за
фурнир; БДС 4152:73. Трупи за производство
на кибрит; БДС 4464:61. Таблици за обемите
на облите дървени материали; БДС 6203:74.
Материали дървени за екстрахиране на дъбилни вещества.
При анализа на стандартите от клас
ICS:79.040. (фасонирана дървесина) се установи, че тяхната синхронизация все още не е
приключила. Действащи са значителен брой
БДС и СТ на СИВ, отнасящи се до методите за
определяне на размерите и на някои физикомеханични свойства на масивната дървесина
(БДС-19 броя; СТ на СИВ-21 броя) като: БДС
771:72. Бичени материали от широколистни
дървесни видове. Греди, бичмета и летви; БДС
1295:72. Бичени дървени материали за корабостроене; БДС11271:73. Дървесина и материали от дървесина. Метод за определяне съпротивлението на изтриване; СТ на СИВ
2363:80. Дървесина. Метод за определяне показателя на изтриване; БДС11271:73. Дървесина и материали от дървесина. Грапавост на
повърхнините. Метод за определяне на параметрите на повърхнините; БДС 12526:74. Дървесина. Метод за определяне якостта на опън
напречно на дървесните влакна; БДС 5519:74.
Материали бичени от иглолистни дървесни видове. Правила за атмосферно сушене и съхранение; БДС 12527:74. Дървесина. Метод за
определяне модула на еластичност при опън
напречно
на
дървесните
влакна;
БДС
12796:75. Дървесина. Метод за определяне
якостта на слепване по направление на влакната; БДС 13270:76. Дървесина. Метод за определяне якостта на опън по дължина на дървесните влакна; БДС 4332:76. Детайли необработени от широколистни дървесни видове за мебели. БДС 13271:76. Дървесина. Метод за определяне модула на еластичност при опън по
дължина на дървесните влакна; БДС 9390 Детайли от дървесина и дървесни материали за
мебели. Видове и размери на профилите; БДС
13273:76. Дървесина. Метод за определяне на
водопоглъщането; СТ на СИВ 388:76. Дървесина. Метод за определяне плътността при физико-механични изпитвания; БДС 15646:83.
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Продукция от дървесина. Грапавост на повърхнините. Параметри и числени стойности; БДС
16186:85. Дъски от широколистни дървесни
видове. Размери и технически изисквания; СТ
на СИВ 2372:80. Бичени материали от широколистни дървесни видове. Надмерки за съсъхване; СТ на СИВ 6010:87. Дървесина. Метод
за определяне на набъбването; СТ на СИВ
6089:87. Дървесина. Метод за определяне на
съсъхването; БДС 17097:8. Дъски от иглолистни дървесни видове. Размери и технически
изисквания; БДС 16987:89. Дървесина модифицирана. Методи за изпитване на физикомеханичните свойства; БДС17204:90. Дървесина. Методи за вземане и подготовка на пробни тела и общи изисквания към физикомеханичните изпитвания; БДС 4221:1988. Дъски крепителни за минодобивната промишленост; БДС 5131:1978. Фурнир мебелен. При
анализа на стандартите от класове ICS:79.040,
отнасящи се за фасонирана дървесина, се установи, че вече има значителен брой стандарти
синхронизирани с европейските и с международните норми. Методът регламентиращ измерването на фасонираните дървени материали се дава от БДС EN 1309/1:2002. Обли и
фасонирани дървени материали. Метод за измерване на размерите. Част 1: Фасонирани
дървени материали. Допустимите отклонения и
предпочитаните размери на фасонираните материали, добити от иглолистни дървесни видове
са дадени в БДС EN 1313/1:2003, а на тези
добити от широколистни дървесни видове са
дадени в БДС EN 1313/2:2003. В тези стандарти размерите се отнасят за фасонирана дървесина с влажност 20%. Надмерките са 0,25% за
1% съдържание на вода. Допустимите отклонения за дебелини по-малки от 32 mm са -1
mm и +3 mm, а за дебелини по-големи от 32
mm са -2 mm и +4 mm. Допустимите отклонения за широчини по-малки от mm 100 mm са -2
mm и +6 mm, за широчини по-големи от 100
mm и по-малки от 200 mm са -3 mm и +9 mm
и за широчини по-големи от 200 mm са -4 mm
и +9 mm. Допустимите отклонения в дължините, както на неокрайчените, така и на окрайчените дъски са -0 mm и +3%, но не повече от
90 mm. Предпочитаните дебелини за фасонираната дървесина са 20 mm; 27 mm; 32 mm;
40 mm; 50 mm; 60 mm; 65 mm; 70 mm; 80
mm и 100 mm. Предпочитаните широчини за
фасонираната дървесина са 50 mm; 60 mm; 70
mm; 80 mm; 90 mm и 100 mm, т.е. интервал
от 10 mm, а над 100 mm широчина интервалът
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е 20 mm, т.е. 120 mm; 140 mm и т.н. Окачествяването на фасонираната дървесина, добита
от иглолистни дървесни видове: смърчове, ели,
борове, дугласки ели и лиственици, се извършва съгласно регламентите на БДС EN
1611/1:2003. по наличните допустими недостатъци (белези), т.е. по външен вид. Този стандарт дава две процедури за окачествяване: G2
и G4. При клас G2 се отчитат и измерват белезите върху двете широки страни,а при клас G4
върху двете широки и върху двете тесни страни. И при двата класа са регламентирани 5 качества (0 - най-добро; 1; 2; 3; и 4 - най-лошо),
съответно G2-0; G2-1; G2-2; G2-3; G2-4 и G40; G4-1; G4-2; G4-3; G4-4. Основните белези,
които се отчитат са: чепове, остатъци от кора,
смолни торбички, осмолена дървесина, компресионна (натискова) дървесина, витораслост
(ненормален наклон на влакната или усукани
влакна), гнилоти, оцветявания и цетни петна,
неравности (вдлъбнатини), заоблености (части
от капак), извитост, лицеви (повърхностни)
пукнатини. Подобна класификация по качество
на фасонирана дървесина, използвана за производство на палети и опаковки, регламентира
БДС EN 12246:2003. Допустимите отклонения
и предпочитаните размери на фасонирана дървесина, използвана за производство на палети,
се регламентират от БДС EN 12248:03. и съответно за опаковки в БДС EN 12249:03. Въведените европейски стандарти като български не
изключват вече въведените по-рано международни стандарти. Например такива са: БДС ISO
737:96. Материали фасонирани от иглолистни
дървесни видове. Размери. Методи за измерване и БДС ISO 738:95. Материали фасонирани
от иглолистни дървесни видове. Размери. Допустими отклонения и надмерки за съсъхване;
БДС ISO 8904:96. Материали фасонирани от
широколистни дървесни видове. Размери. Методи за измерване, БДС ISO 2299:98. Материали фасонирани от широколистни дървесни
видове. Недостатъци. Класификация и БДС ISO
2300:97. Материали фасонирани от широколистни дървесни видове. Недостатъци. Термини
и определения, които и в момента са действащи.
Заключение
В заключение следва да се отбележи, че
все още има значителен брой БДС несинхронизирани с EN, което затруднява преминаването
на дървените стоки на границите на европейските държави. Освен това се наблюдава непоз-

наване и неприлагане от страна на практиката
на регламентите на синхронизираните стандарти, което обстоятелство също води до създаването на проблеми при търговия с обла и фасонирана дървесина. Това изисква да се препоръча ускорено внедряване в практиката на
хармонизираните стандарти.
Изследването е проведено в рамките на
проект 44/13.04.2009, финансиран от програма Научни Изследвания при НИС – ЛТУ.
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STANDARD ANALYSIS OF ROUND AND SAWN TIMBER
Panayot Panayotov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
There was made an analysis of the standards, nomenclature of round and sawn timber. These standards refer
to class 79.000., regulated of the International Classificatory of Standards (ICS). It was established that these
standards were distributed in two subclasses: 79.020. - wood technology processes, including logging and wood
treatment and wood-protecting chemicals and 79.040. - wood, saw-logs (round wood) and sawn timber. A greater
part of these standards have been accepted and harmonized with the International (ISO) and the European (EN)
standards. At the present moment still there are working Bulgarian standards that were made in the second half of
the last century. As a conclusion it is recommended an accelerated adoption of harmonized standards in practice,
because it will bring free transition of goods that are on the base of timber and wood-materials.

322

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2010 (25)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2010 (25)

ДЪРВЕСИНАТА – СУРОВИНА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МОНОМЕРИ И ПОЛИМЕРИ
Иван Генов
Лесотехнически университет, София
Резюме
Наравно с получаването на мономери от дървесина във водна среда, голямо значение придобиват процесите на деполимеризация в безводна среда. Практическата ценност на тези процеси се съдържа в специфичното им влияние върху дървесината и възможностите за решаване на въпросите със защита на околната среда и
регенериране на използваните разтворители. Представени са данни за използване на растителни суровини за
получаване на полимери.
Ключови думи: дървесина, деполимеризация, мономери, полимери
Key words: wood, depolymerization, monomers, polymers

Използването на продуктите на фотосинтеза за производство на органични вещества, мономери и полимери нараства поради рязкото
увеличение на потреблението на нефт и газ
като енергийни източници. За произвеждане на
растителни суровини се използва енергията на
Слънцето, като по този начин на земното кълбо
чрез фотосинтеза се свързва огромно количество въглерод със съдържание на енергия превишаваща около 10 пъти световното потребление на енергия.
Широко приложение за производство на
пластмаси, хартия, влакна и др. намира един
от най-важните компоненти на дървесината –
целулозата. Ограничено приложение намира
лигнинът. От голямо значение е да се разгледат
пътищата за използване на дървесината, която
съдържа около 70% полизахариди и около
30% лигнин.
Получаването от растителни суровини и в
частност от дървесина, на различни мономери
и полупродукти за органичния синтез и полимерни материали, отдавна е привлякло вниманието на изследователите, работещи в областта
на химията на растителните вещества и дървесината. Разработени са технологични процеси
за получаване на различни мономери и полупродукти на органичния синтез от дървесина и
вече са известни промишлени процеси с цел
получаване на глюкоза, многовалентни алкохоли и други важни продукти.
Огромната част от процесите за получаване на мономери и различни органични продукти
от дървесина се основават на реакции с използването на водни разтвори. Използването на
водна среда значително опростява основните
технологични процеси и ги прави взриво- и пожаробезопасни. Тези преимущества почти на-

пълно отпадат, когато възникне проблема с
очистването на отпадните води. Мероприятията
по очистването на отпадните води и други отпадъци представляват почти 40% от общите
капиталови разходи. Следователно може да се
направи извода, че разработването на нови
процеси по направление на деполимеризация
на дървесината в безводна среда представлява
голям научен и практически интерес. Практическата ценност на процесите осъществени в
органични разтворители се заключава в това, че
последните в отличие от водата много специфично действат на структурата на дървесината
и като правило ускоряват протичането на различни реакции. От друга страна, използването
на органична среда дава възможност да се реши въпроса със защитата на околната среда, а
така също и регенерация на разтворителите
посредством дестилация и ректификация с цел
многократното им използване
Във връзка с гореизложеното е необходимо да се разгледат възможните варианти за
осъществяване на деполимеризацията на дървесина в органична среда. Практически интерес
представлява използването на апаратура и технологии при получаване на целулозни ацетати
при деполимеризация на целулозата от дървесина.
За осъществяване на процеса ацидолизна
деструкция на полизахаридите на дървесината
може да се използва като среда оцетна киселина или нейни смеси с метиленхлорид. Като
ацетилиращ агент служи оцетния анхидрид, а
като катализатор – минерална киселина. Специфичното при провеждане на процеса е, че
трябва да бъде противоположен на технологичния режим при получаване на целулозни ацетати за влакна, пластмаси и филми. В случая е
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необходимо да се подберат такъв режим и условия на реакцията, които да осигурят преимуществено протичане на реакцията на деполимеризация и само частично етерифициране
на свободните хидроксилни групи. С други думи, в този процес етерификацията трябва да
играе спомагателна, активираща роля в поуспешното и бързо разкъсване на глюкозидните
връзки. За поддържане на повишена температура при осъществяване на такъв процес е достатъчно да се използва отделената топлина от
протичастите реакции на ацидолиза и ацетилиране. По такъв начин реакторът ще работи без
подаване и отвеждане на топлина, което е
твърде енергетически изгодно за съвременните
процеси.
Всички хидроксилсъдържащи компоненти
на дървесината при такива процеси трябва да
се ацетилират и едновременно при сурови условия на провеждане на реакцията са длъжни
да се разкъсат ацетатните и вероятно естерните връзки. Следователно, от полизахаридната
част на дървесината се получават частично и
напълно ацетилирани монози, диози, триози и
олигомери с различна степен на полимеризация.
На този етап от развитието на технологията,
такива олигомери, особено ацетилирани, не
могат да бъдат използвани непосредствено и
затова следващата стъпка трябва да бъде или
хидролиза или хидрогенолиза. За осъществяване на този стадий на процеса в системата е
необходимо да се въведе минимално точно
разчетено количество вода. Съгласно технологията за производство на целулозни ацетати,
колкото е по-малко водата в средата на оцетна
киселина, толкова по-бързо протичат процесите
на деполимеризация при едновременно отцепване на ацетатни групи от естерните връзки. По
такъв начин, в резултат на хидролизата на ацетилните и естерните връзки трябва да се извърши осапунване на водоразтворимите моно-,
ди-, и олигозахари. Реакционната среда ще бъде смес на оцетна киселина и вода, в която са
разтворени захари. По нататък от тази смес е
необходимо да се отдели оцетната киселина и
да се получи воден или водно-оцетнокисел разтвор на захари за химична или микробиологична преработка. Оцетната киселина се отделя от
водния разтвор чрез екстракция с етилацетат
или смес на метилетилкетон и изопропилов
етер. Този процес е промишлен и не се изисква
каквато и да е разработка по отношение на
технология и апаратура. Регенерираната оцетна киселина и етилацетат се използват повтор324

но. Друга възможност за осъществяване на този процес е каталитичната хидрогенолиза на
сместа от моно-и олигозахари за получаване на
многовалентни алкохоли в частност етиленгликол, глицерин и др.
За осъществяване реакцията на хидрогенолиза се използва прахообразна хидроцелулоза със степен на полимеризация 100-150, получена по химичен или механичен път. Установено е, че в условията на реакцията на хидрогенолиза този препарат количествено преминава в дву- и тривалентни алкохоли. По такъв начин вероятно може да се преработват олигомерни продукти, получени по описаната по горе схема на ацитолизна деполимеризация на
полизахаридите съставящи дървесината. За да
се направи обективна оценка на основните достойнства и недостатъци на тази схема трябва
да се направят сериозни технико-икономически
разчети и да се пресметне стойността на получените моно- и олигозахари.
Друг начин за протичане на насочена деполимеризация е използване на среда от алкохоли. В последните години редица големи
фирми, (производители на оксиетилцелулоза,
карбоксиметилцелулоза, оксипропилцелулоза)
използват като реакционна среда етанол, пропанол, изопропанол и бутанол. Този въпрос е
решен за многотоножните производства по
всичките стадии на процеса заедно с регенерацията на алкохолите. По такъв начин, днес вече
може да се реши проблема с насочената деполимеризация на полизахаридсъдържащи суровини в спиртна среда и да се осъществи процес
на алкохолиза. При това наред с едноатомните
алкохоли не по-малък интерес представляват и
двуатомните от различен вид. Използването на
етиленгликол, диетиленгликол и няколко вида
олигомерни гликоли може да доведе до силно
изменение на структурата на целулозата и лигнина. В такъв случай има възможност лигнина
да се преработи в пластмаса.
Такива са някои от съображенията за използване на органична среда при направляваната деполимеризация на полизахаридни суровини. Изчисленията на някои американски изследователи показват, че около 90% от полимерните материали, произвеждани понастоящем в САЩ, могат да бъдат получени от продукти на основата на мономери от дървесина.
Такива са епоксидни смоли, полиестери, фенолни и карбамидни смоли, полиетилен, поливинилхлорид, синтетични влакна, синтетичен
каучук и др. Сред различните мономери, които
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могат да бъдат получени от дървесина, особено място заема фурфурола. Този хетероциклен
алдехид, получаван в резултат на дехидратация
на пентози се явява един от многотонажните
традиционни продукти на хидролизната промишленост, където в качеството на пентозансъдържаща суровина се използва широколистна дървесина и селскостопански отпадъци.
Фурфуролът като мономер непосредствено се
използва за получаване на различни поликондензационни реактопласти, отличаващи се с
термоустойчивост, киселинноустойчивост и др.
От фурфурол се получава тетрахидрофуран,
фурилов спирт и др. Всички посочени продукти
широко се използват за получаване на полимерни материали.
Разглеждайки дървесината като източник
за получаване на синтетични полимери, следва
да се отбележи тази роля, която изпълнява тя и
нейните компоненти (целулоза, лигнин) в различни отрасли на стопанския живот. В този
смисъл дървесината като природен полимер се
използва в неизмеримо по-големи количества,
отколкото всички произвеждани в момента синтетични полимери. От нея се изолират няколко
десетки милиона тона целулоза за производство на хартия, картон, вискозни влакна и филми,
естери и етери на целулозата.
За последните 30 години наред с традиционните са разработени различни методи за модификация на свойствата на дървесината и целулозата, което позволява значително разширение асортимента на материалите произвеждани на тяхна основа и създаване на материали
с нови свойства. Съществена е ролята на дървесината, целулозата и лигнина като пълнители
при получаването на композиционни полимерни
материали. Целулозата и нейните производни,
особено етери и естери притежават широк диапазон от свойства, което позволява използването им за производство на пластмаси, филми,
влакна, лакове и покрития.
Едно от характерните преимущества на
полимерите на основата на естери и етери на
целулозата се явява тяхната биологична и еко-

логична безвредност. Това свойство на материалите на основата на целулозни естери ги прави широко използвани в медицината, биологията, хранителната промишленост (при изготвяне
на диетични храни) и безвредни разтворими
опаковки. Нови възможности дава техническия
прогрес в различните отрасли на промишлеността, за да могат да бъдат използвани голямо
количество различни класове водоразтворими
целулозни етери. Последните широко се използват като модифициращи, стабилизиращи добавки в различни разтвори, като свързващи вещества и др. От целулозните естери най-голям
обем на производство и потребление се пада
на различни марки целулозни ацетати използвани за получаване на ди- и триацетатни влакна,
кино и фотоленти, пластмаси, лакове и покрития. Много добри потребителски свойства имат
пластмасите изготвени на основата на ацетобутират и ацетопропионова целулоза. Те монополно се използват за производство на битови
изделия с високо качество.
В последните години широко приложение в
медицината, кинофотопромишлеността и полиграфията намират смеси между естери и
етери на целулозата с оцетна, фталова и янтърна киселини. Тези производни на целулозата
са разтворими в органични и слабоосновни
водни разтвори.
За успешното решаване на въпросите по
създаване на мономери и полимери на основата на целулозосадържащи суровини е необходимо да се обединят усилията на всички заинтересовани министерства и организации и научни институти и университети у нас.
Литература
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WOOD AS RAW MATERIAL FOR PRODUCTION OF MONOMERS AND POLYMERS
Ivan Genov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Along with the production of monomers from wood in the presence of water, considerable significance is
being attached to depolymerization processes in the absence of water. The practical value of these processes lies
in their specific effect on wood which makes possible to solve issues related to environmental conservation and
regeneration of used solvents. Data has been presented on the use of plant material for production of polymers.
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ВЛИЯНИЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО ПЪЛНИТЕЛИ ВЪРХУ ЯКОСТТА НА СЛЕПВАНЕ НА
ШПЕРПЛАТ
Иван Генов
Лесотехнически университет, София
Резюме
Изследвана е якостта на слепване на шперплат, слепен с фенолформалдехидна смола, с прибавени различни количества разтрошени черупки от орехи и отработено моторно масло. Установено е, че прибавянето до
9% пълнители подобрява якостта на слепване.
Ключови думи: якост на слепване, шперплат, фенолформалдехидна смола, пълнители
Key words: adhesive strength, plywood, phenolformaldehyde resin, fillers

Най-често използваните пълнители са на
основата на органични вещества от растителен
произход (дървесно брашно, пшенично брашно,
лигнин) или фино диспергирани в лепилото неорганични вещества като креда, титанвайс,
фосфогипс и др. Частиците на пълнителя запълват дървесните пори и по такъв начин възпрепятстват проникването на свързващото вещество в дървесината.
Видът и количеството на пълнителя влияят
не само върху технологичните свойства на
смолата, но и върху качеството на лепилното
съединение. Свойствата на лепилната композиция се определят от свойствата на синтетичната смола и пълнителя, характерното разпределение на последния и от природата на взаимодействие на граничната повърхност полимерпълнител. Неправилният избор или неточно
подбраното количество на пълнителя води до
понижаване водоустойчивостта и якостта на
лепилното съединение в процеса на експлоатация. В случаите, когато количеството на пълнителя надвишава оптималните стойности се наблюдава усложняване на процеса на слепване и
понижаване на качеството на лепилното съединение. Правилният избор на вида и количеството на пълнителя е необходимо условие за получаване на висококачествено слепване на
шперплата.

С направените изследвания си поставихме
за цел да установим якостта на слепване на
буков шперплат с дебелина 8 mm, слепен с
фенолформалдехидна смола, към която са
прибавени различни количества отработено моторно масло и ситно натрошени черупки от
орехи.
Като основно свързващо вещество на лепилата за слепване на шперплата беше използвана фенолформалдехидна смола със следните
физико-химични показатели: съдържание на
сухо вещество - 49,1%; pH – 10,3; вискозитет
по ВЗ-4 -82 s; време за втвърдяване при 150оС
– 32 s; водоразтворимост – пълна; съдържание
на свободен фенол – 0,8%; съдържание на
свободен формалдехид – 0,5%; трайност -90
дни.
Лепилото се приготвя като отначало се
прибавят 50% от смолата в смесител. При постоянно разбъркване се прибавят съответните
количества пълнители. Към получената смес се
прибавя останалата част на смолата, като разбъркването продължава около 30 min.
Съставът на лепилните композиции, които
са получени на основата на фенолформалдехидна смола (ФФС) с участието на пълнители е
даден в табл. 1.

Табл. 1. Състав на лепила на основата на фенолформалдехидна смола с пълнители
Вид на лепилото
Наименование на компоІ
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ
VІІІ
нентите
количество на компонентите, в %
ФФС
100
100
100
100
100
100
100
100
черупки от орехи
3
6
9
12
отработено масло
3
6
9
12
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Технологичните условия при слепването
на шперплата бяха следните: налягане – 2
МРа; температура на пресоване – 145оС; продължителност на пресоване – 450 s; разход на
лепило – 130 g/m2.
Данните от изследванията за влиянието на
количеството на разтрошени черупки от орехи
в проценти от сухото вещество на фенолформалдехидна смола върху якостта на слепване
на буков шперплат са представени на фиг. 1.

Якост на слепване, MPa

Експерименталните изследвания са извършени с развиван фурнир от букова дървесина с
плътност 694 kg/m3, изсушена до влажност 7
+1%. За постигане на постоянство на факторите, които характеризират фурнира и оказват
влияние върху якостта на слепване, във всички
опити бяха използвани фурнирни листове без
видими дефекти. Шперплатните пакети имаха
следния строеж: 1,1+2,2+2,2+2,2+1,1 mm.
3

2,93

2,87
2,78

2,8
2,62
2,6

2,41

2,4
2,2
2

1,96

1,91

1,86

2,08

2,03

1,8
0

2

4

6

8

10

12

Количество черупки от орехи, %
в сухо състояние

след третиране в кипяща вода

Фиг. 1. Влияние на количеството черупки от орехи върху якостта на слепване на шперплат

Резултатите на фиг. 1. показват, че якостта на слепване на шперплата в сухо състояние
нараства от 2,41 до 2,93 МРа, като процентът
на разтрошените черупки от орехи прибавени
като пълнител в смолата се увеличава от 3 на
12%. Същата тенденция се наблюдава и при
определяне на якостта на слепване на шперплата след третиране на пробните образци 1h в
кипяща вода. Увеличението се движи от 1,86 до
2,08 МРа. При съдържание на разтрошени черупки от орехи в лепилото 12%, подобряването на якостта на слепване спрямо установената
при употребата на смолата без пълнител е съответно 21,6% в сухо състояние и 10,6% след
престояване 1h в кипяща вода. От графиката
може да се направи заключението, че вкарването на повече от 9% пълнител не води до подобряване на качествата на лепилния шев и понататъшното влагане на раздробени черупки от
орехи ще има само икономически ефект, тоест
лепилната композиция поевтинява.
При изпитването им в сухо състояние
пробните тела се разрушават главно по дървесината, а само в някои случаи (до 12% от тях)
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частично по лепилния шев. При третиране 1h в
кипяща вода лепилния шев показва много добра устойчивост. Разрушените по дървесината
пробни тела се движат от 79 до 100%, разрушените частично по лепилния шев – от 0 до
20% и разрушените по лепилния шев – само
8%.
Имайки предвид деленето на пълнителите
на активни (усилващи) и неактивни (инертни),
получените резултати могат да определят мястото на разтрошените орехови черупки към
групата на активните. Освен това, активността
им се проявява само при определено съдържание в системата.
Отработено моторно масло (фиг. 2.) прибавено във фенолфоралдехидна смола,оказва
положително въздействие в процеса на слепване на шперплата. Забележимо подобрява
свойствата на лепилото и лепилния шев при
увеличаване на съдържанието му в лепилната
композиция до 9%. Понататъшното увеличаване процентното участие на отработеното моторно масло над 9% якостта на слепване води
дори до незначително понижаване.

Якост на слепване, MPa

ВЛИЯНИЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО ПЪЛНИТЕЛИ ВЪРХУ ЯКОСТТА НА СЛЕПВАНЕ НА ШПЕРПЛАТ
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Фиг. 2. Влияние на количеството масло върху якостта на слепване на шперплат

Изследваните лепилни композиции получени на основата на фенолформалдехидна смола
с пълнител отработено моторно масло, показват високи якостни на слепване и устойчивост
на лепилния шев. В сравнение с якостта на
слепване на шперплата в сухо състояние слепен с чиста смола, якостта на слепване при
използване на тези лепилни композиции се повишава с 13%, а след престояване в кипяща
вода в продължение на 1h – 8%. Процентът на
пробните тела, разрушени по шева, след третиране е от 0 до 23%,а частично по шева – от
3 до 19%.
Следователно адхезията и междумолекулното взаимодействие играят съществена роля
при формирането и подобряването на физикомеханичните свойства на лепилните композиции.
Проведените изследвания за установяване
влиянието на разтрошени черупки от орехи и

отработено моторно масло като пълнители за
фенолформалдехидна смола показват, че употребата им е целесъобразна. В съответствие с
експерименталните данни може да се направи
изводът, че натрошените орехови черупки като
пълнител на фенолформалдехидна смола образува лепилни композиции с по-добри адхезионни свойства в сравнение с композициите, в
които пълнителят е отработено моторно масло.
Литература
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EFFECT OF THE AMOUNT OF FILLERS ON ADHESIVE STRENGTH OF PLYWOOD
Ivan Genov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The adhesive strength of plywood which has been bonded with phenol-formaldehyde resin with the addition
of different amounts of crushed walnut shells and used motor oil has been studied. It has been found out that up
to 9% of added fillers improve the adhesive strength.
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ТЪРГОВИЯТА С ЕМИСИИ КАТО ЧАСТ ОТ СВЕТОВНАТА ЕКОЛОГИЧНА
ПОЛИТИКА. ИНИЦИАТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И УЧАСТИЕТО
НА БЪЛГАРИЯ
Катинка Михова
Лесотехнически университет, София
Резюме
За търговията с емисии се говори твърде много в последното десетилетие. Идеята възниква в края на
1970-те години в САЩ като политика на похлупака (bubble policy), записана в документи и като концепция на
похлупака (bubble concept). През 1979 год. Агенцията по опазване на околната среда на САЩ обявява включването на един иновативен, гъвкав подход за намаляване на атмосферното замърсяване на отделни заводи и
фабрики, формулирани по-късно като „източници”. Същността на идеята претърпява развитие през годините от
разглеждане на отделните източници до държавите като оградени с гигантски похлупак (bubble). Тази политика
разрешава коригиране на отделни очистващи съоръжения, както и заводите да търгуват помежду си с емисиите
на един и същ замърсител, като общото качество на въздуха не се влошава. Тази концепция и политика се възприема и на световната среща в Киото през 1997 г. по въпросите на околната среда (Протокол от Киото) търговия с емисии, съвместно прилагане. След срещата в Киото възникват и нови инициативи като въглеродни
фондове, въглеродни кредити, сертификати за парникови газове и др. В началото на ХХІ век Европейският съюз инициира промени в търговията с емисии, както за страните-членки, така и предложения към останалите
страни. България участва както в Протокола от Киото, така и в инициативите на Европейския съюз като страначленка. Реализирането на политиката има и добри и не дотам добри страни, особено за развиващите се и победните страни. Това води до разнопосочни мнения и дори конфликти в края на първото десетилетие на ХХІ
век, отбелязани и на последната Конференция по климатичните промени в Копенхаген през 2009 г.
Ключови думи: търговия с емисии, политика на похлупака, парникови газове, Протокол от Киото, промени в климата
Key words: emissions trading, bubble policy, greenhouse gases, Kyoto Protocol, climate change

Увод
Търговията с емисии (emissions trading) се
превърна в една от най-засяганите теми в екологичната политика през последното десетилетие. Концепцията придобива популярност след
световната среща по въпросите на околната
среда в Киото през 1997 год. Идеята възниква
в края на 1970-те години в САЩ като политика
на похлупака (bubble policy). През 1979 год.
Агенцията по опазване на околната среда на
САЩ обявява включването на един иновативен,
гъвкав подход за намаляване на атмосферното
замърсяване на отделни заводи и фабрики,
формулирани по-късно като „източници”. Същността на идеята претърпява развитие през годините от една отделна държава с отделни източници до света или части от него с отделните
държави като оградени с гигантски похлупак
(bubble). Тази политика разрешава коригиране
на отделни очистващи съоръжения, както и заводите, да търгуват помежду си с емисиите на
един и същ замърсител, като общото качество
на въздуха не се влошава.
След срещата в Киото, документирана като Протокол от Киото, възникват нови за света
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механизми - търговия с емисии, съвместно
прилагане. Появяват се и нови инициативи като
въглеродни фондове, въглеродни кредити, сертификати за парникови газове и др. В началото
на ХХІ век Европейският съюз инициира промени в търговията с емисии, както за странитечленки, така и предложения към останалите
страни. България участва както в Протокола от
Киото, така и в инициативите на Европейския
съюз като страна-членка.
Реализирането на политиката на търговия
с емисии има и добри, и не дотам добри страни, особено за развиващите се и по-бедните
страни. Това води до разнопосочни мнения и
дори конфликти в края на първото десетилетие
на ХХІ век, отбелязани и на последната Конференция по климатичните промени в Копенхаген
през 2009 г.
1. История на подхода продаваеми права
1.1. Възникване и развитие на подхода
Идеята възниква в края на 1970-те години
в САЩ като политика на похлупака (bubble
policy), записана в документи и като концепция
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на похлупака (bubble concept). През 1979 год.
Агенцията по опазване на околната среда на
САЩ обявява включването на един иновативен,
гъвкав подход за намаляване на атмосферното
замърсяване на отделни заводи и фабрики,
формулирани по-късно като „източници”. Тази
политика разрешава коригиране на отделни
очистващи съоръжения, както и заводите да
търгуват помежду си с емисиите на един и същ
замърсител, като се очаква, че общото качество на въздуха няма да се влошава.
Още през 1983-84 се появяват критици на
новоформулираната и въведена политика в
САЩ и това са организации и лица от природозащитния сектор. Статия с образното заглавие
– „Environmentalists hold pin over EPA „bubble”
policy” - в The Telegraph от 26 май 1983 г. информира за съмненията относно ползите от
въведената политика за продажба на неизползвани квоти от емисии, както и това, че въпросът е отвесен към съд и съответния върховен
съд в САЩ. Притесненията са, че замърсяващи
части от заводи ще продължат да функционират, ако могат да си намерят и закупят квоти
емисии – въпроси, които рядко се срещат в
литературата в началото на ХХІ век.
1.2.Същност и развитие на категории в направлението продаваеми права
Както в много други области, така и в коментираната, световната литература изобилства от сходни и производни категории и термини. Като направление се говори за продаваеми
права (tradable permits). След въведените в
САЩ през 1970-те понятия bubble policy и
bubble concept, в последните години в САЩ се
въвежда формулировката cap-and-trade (ограничаване и търговия), а в световните и европейските документи се използва търговия с
емисии (emissions trading).
Съгласно Протокола от Киото парниковите
газове се се преобразуват в CO2 еквивалент и
това дава основание да се говори за търговия с
въглеродни емисии (carbon emissions trading)
като форма на търговия с емисии насочена
към въглеродния диоксид, изчислени като тонове CO2 еквивалент tCO2e.
Вземайки идея от преизчисляването с основен елемент въглерод, се заговори и за Zero
Carbon Emissions (емисии с нула въглерод) и
оттам за икономика, която се стреми към снижаване въглерод-съдържащите емисии – нисковъглеродна икономика (low-carbon economy).

Освен към снижаване на емисиите със съдържание на въглерод в световната екологична
политика се поставя въпросът и за поглъщане
на въглерода (carbon sequestration), а оттам –
и за „хващане” и „складиране” на въглерода
(carbon capture and storage). Тези въпроси се
отнасят до ролята на горите и всички биологични организми, които, изграждайки биомаса на
базата на фотосинтезата, поглъщат CO2 и така
се включват много активно в общия въглероден
баланс на земята, вкл. атмосферата й. Разбира
се, въпросите за баланс са изключително комплексни и биха могли да бъдат разглеждани от
различни позиции [7, 9].
2. Търговията с емисии – част от световната
екологична политика
Световното разпространение на пазарния
подход търговия с емисии се свързва с Конференцията на Обединените нации за околна среда и развитие (Срещата на върха – Еarth
Summit) в Рио де Жанейро през 1992 г., където
се споменава в документите. На тази конференция широко се представя и приема от световната общественост и концепцията устойчиво
развитие, която слага отпечатък в политиките
на следващите десетилетия. Пак там се набляга
и на един принцип в екологичната политика –
принципът на превантивност (20 години порано през 1972 год. от OECD е въведен принципът потребителят плаща като основа при регулирането на екологичните проблеми, който
продължава да се прилага и днес съвместно с
други принципи). В Рио де Жанейро е отворена
за подписване Рамковата конвенция на ОН по
изменение
на
климата
United
Nations
Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC). Тя влиза в сила през 1994 г. след
събирането на подписите от 50 държави.
Пет години след срещата в Рио се провежда поредната световна среща на UNFCCC в Киото, Япония през 1997 г. Срещата в Киото фокусира вниманието върху емисиите на газове,
които предизвикват парников ефект, придобили
известност като парникови газове и търсене на
възможности за тяхното намаляване, тъй като
глобално затопляне вече се признава на много
места в света (През последното десетилетие на
ХХ век се говори за глобално затопляне, докато през ХХІ век – вече за промени в климата).
Като резултат на срещата се предлага протокол, който става популярен като Протокола от
Киото. Основни моменти в този протокол са:
стабилизиране и търсене начини на намаляване
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на парниковите газове и въвеждане на гъвкави
механизми („flexible mechanisms”) в екологичКато
парникови
газове
ните
политики.
(greenhouse gases) са определени CO2, CH4,
N2O, SF6, както и още две групи газове. Шестте
вида газове се преобразуват в CO2 еквивалент.
Като парникови газове в Протокола от Киото не
са включени емисиите от международната авиация и корабоплаване, а CFCs са изключени,
тъй като са газове, причиняващи изтъняване на
озоновия слой, и са обект на Протокола от
Монреал от 1987 г. Като гъвкави механизми са
определени: търговия с емисии (international
emissions trading IET), механизъм на чистото
развитие (clean development mechanism CDM) и
съвместно прилагане (joint implementation JI)
[7, 8].
С Протокола страните по Конвенцията поемат задължението не само да стабилизират
емисиите на парникови газове, но и да ги намалят с определен процент по отношение на
базовата година. Като базова година е избрана
1990 год., тъй като преди това не се намират
добри данни, а и през същата година Обединеното кралство и Германия имат високи CO2
емисии.
3. Търговията с емисии в Европейския съюз и
България
Парламентът на България ратифицира
Рамковата конвенция на ОН по изменение на
климата през март 1995 г. Конвенцията разделя страните на две основни групи: тези, изброени в Annex 1 и тези, които са извън това приложение. България е част от групата на страните с икономика в преход. Ратифицира Протокола от Киото на 15.08.2002 г. След ратифицирането на протокола от Руската федерация през ноември 2004 г., той влиза в сила на
16 февруари 2005 г. [2].
Схемата за търговия с квоти е основният
инструмент на ЕС за изпълнение на задълженията на Общността по Протокола от Киото. Директива 2003/87/ЕС въвежда Европейска схема
за търговия с квоти на емисии на парникови
газове в рамките на Общността [6]. От 1 януари 2005 г. инсталациите в страните членки,
попадащи в обхвата на Директивата, ограничават своите емисии от въглероден диоксид СО2
до определени нива за двата периода 20052008 г. и 2008-2012 г. За България прилагането на Директивата стартира с присъединяването й към Европейския Съюз на 01.01.2007 г.
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ите, собственици на инсталации, да постигнат
целите за намаление на емисиите на парникови
газове по най-ефективен начин съгласно собствените си стратегии за развитие [1].
Основните елементи на Схемата са:
1. Разпределение
на
квотите
чрез
Национален план за разпределение;
2. Издаване на разрешителни за емисиите
на
парникови
газове
за
всяка
инсталация;
3. Мониторинг,
верификация
и
докладване на емисиите;
4. Регистър за транзакции на квоти;
5. Контрол на изпълнението и налагане
на санкции.
Съгласно Директивата на ЕС се създават
регистри:
Независим регистър на Европейската Комисия. Независимият регистър на ЕК свързва
регистрите на страните-членки на ЕС и проследява издаването, прехвърлянето и отмяна на
квоти. Регистърът разглежда и одобрява национални и международни транзакции преди тяхното изпълнение.
Независим
регистър
по
РКОНИК
Независимият регистър по РКОНИК (ITL) се
администрира от секретариата на РКОНИК.
Този регистър наблюдава и проследява транзакциите на единиците на отделните страни по
протокола от Киото и от Регистъра по механизма Чисто развитие (CDM).
Регистър по механизъм Чисто развитие
Регистърът по механизма Чисто развитие
се администрира от секретариата съгласно насоките на изпълнителния борд. Регистърът генерира и проследява Сертифицираните единици
редуцирани емисии (CERs) от проекти по механизма Чисто развитие.
Национални регистри – създадени съгласно изискванията на ЕК и секретариата по РКОНИК.
Българският регистър е електронна база
данни за администриране на квоти за емисии на
парникови газове. Регистърът осигурява точно
отчитане на притежанието, издаването, трансфера, отмяната и оттегляне на квоти и единици
по Киото. Регистърът съхранява информация
за:
− квоти на емисии на CO2 и единици по
Киото, разпределени и съхранявани в
операторските притежателни сметки;
− годишни верифицирани емисии за инсталациите;
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−

извършване на прехвърляне на квоти
между притежателите на сметки;
− изпълнение на ангажиментите.
В съответствие със законовите разпоредби
изграждането, функционирането и поддържането на регистъра се ръководи от министъра на
околната среда и водите, а текущото поддържане и осъществяване на функциите на регистъра се извършва от Изпълнителната агенция
по околна среда. ИАОС изпълнява функцията
на администратор на регистъра по смисъла на
Регламент 2216/2004 на Европейската комисия. Функциите на регистъра може да се дефинират по следния начин:
− Управление на сметките – позволява
на потребителя да създава, обновява и
закрива сметки, както и да отчита емисии;
− Предаване и отмяна на квоти – позволява на операторите и националните
компетентни органи да докажат съответствието с целите за намаляване на
емисиите;
− Вътрешни и външни трансфери – регистърът позволява на притежателите
на сметки да прехвърлят единици и
квоти между сметките в националния
регистър, както и в други регистри от
системата;
− Отмяна и замяна, и прехвърляне на
остатък - на квоти на ЕС и Киото единици съгласно правилата на търговията с емисии. Тези функции позволяват
на регистъра да заменя единици на ЕС
с единици по Киото съгласно правилата на ЕС и ООН;
− Съвместяване с независимите регистри
на ЕК и Секретариата на РКОНИК на
периодична основа, за да се осигури
съответствие на записите в регистъра;
− Доклади.
Националният регистър на България за
квоти за емисии на парникови газове към юни
2010 г. е суспендиран (това прави невъзможно
извършването на транзакции).
Институционалните рамки за подготовка
на инвентаризациите са следните: Дейностите
по подготовка на инвентаризацията на ПГ в
България се координират и управляват на държавно ниво от Министерството на околната
среда и водите. Като помощен орган на Министерството се явява Изпълнителната агенция по
околна среда (ИАОС), която координира всички
дейности, свързани със събирането на данни за

горива и други източници на емисии на ПГ,
включително и другите институции:
− Национален статистически институт
(НСИ);
− Управление КАТ към МВР;
− Управление Статистика при МЗГ;
− Министерство на икономиката и енергетиката;
− Национално управление по горите при
МГХ;
− Изпълнителна Агенция по почвени ресурси към МЗГ;
− Национална служба по растителна защита.
Ежегодните национални доклади за инвентаризация на емисиите на парникови газове се
издават във връзка с ангажиментите на България с подписването на Рамковата Конвенция на
ООН по изменение на климата (РКОНИК/UNFCCC) и включват ивентаризация на
емисиите на парникови газове за страната по
източници и поглътители съгласно утвърдената
от РКОНИК методология. Национални доклади
по инвентаризация на парниковите газове за
България са изготвени за 2000 г. и 2001 г.
(общо), за 2002 г., 2003 г., за 2004 г., за
2005 г., за 2006 г. (на английски език) и за
2007 г. (на английски език).
Заключение
След регулаторните подходи (главно командно-контролното регулиране) в края на ХХ
век възникнаха и продължават да се развиват
постконвенционални механизми на екологичната политика. Търговията с емисии, базирана на
пазарния подход, възникнала в една отделна
страна – САЩ – през 1970-те години, става
един от основните инструменти на съвременната екологична политика. Взетите решения на
най-високи политически и държавни нива са
широко дискутирани от политици, експерти,
представители на бизнеса и неправителствения
сектор.
Приеман, одобряван или отричан, подходът на продаваемите права определено трайно
присъства в разписаните световни и европейски политики, така че би трябвало да бъде познат в детайли, както и в непрекъснатата му
промяна, която се осъществява понякога и ad
hoc.
За някои лица и организации Протоколът
от Киото не можа да изпълни предназначението
си. През 2009 год. очаквани събития също не
можаха да бъдат договорирани: администраци333

ТЪРГОВИЯТА С ЕМИСИИ КАТО ЧАСТ ОТ СВЕТОВНАТА ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА. ИНИЦИАТИВИ НА ...

ята на президента на САЩ Барак Обама не успя да приеме програма за „ограничаване и търговия” (cap-and-trade), другото название на
търговията с емисии. В Европа Конференцията
за климатичните промени в Копенхаген 2009
също не постигна очакваното съгласуване [5].
На тази конференция отново се проявиха дълбоките разногласия между страните с различни
нива на икономическо развитие. Важен момент
в развитието на търговията с емисии е намаляването и преструктурирането на световната
икономика, което е една „неизследвана територия”, както пише вестник The New York Times
през март 2010 г. Много компании имат излишък от квоти на емисии, които са непродаваеми в момента. От друга страна, развитите
страни също намалиха емисии не поради подобрения, а поради свиване на икономиките
(ситуация, преживяна в много по-голям мащаб
в бившите социалистически страни в началото
на 1990-те години).
Въпреки разписаните правила в световни и
други регионални организации, въпросите, които стоят пред политици, държавници, администратори, както и икономически и политически
съюзи (като ЕС) и световни и регионални организации (като ООН и други), продължават да
бъдат много. Независимо от тези трудности и
усложнения, към днешна дата, с изключение на
единици експерти, не се говори за провал на
този механизъм и търговията с емисии се приема като основен елемент на екологичната политика. Европейският съюз инициира поинтензивно обвързване със световната екологична политика като демонстрира по-силно
влияние. Подписаният Copenhagen Accord през
декември 2009 не е това, което се очакваше, а
от друга страна е трудно изпълним, но от отделните страни се очаква изпълнение на техните национални планове и ангажименти в посока
на околната среда [5, 10].
България участва на много и различни нива – световни и европейски договорености
(Протокола от Киото, Схемата за търговия с
емисии на ЕС и други двустранни договорености), административни и експертни отчети и
срещи. Поради комплексни причини – преструктурирания, административна и експертна
незрялост на отделни служители, се стигна до
пропуснати ползи от ненавременно включване
в докладите на ЕС, както и за по-активно участие в търговията с емисии. Това, от което България има нужда, е вече започналата добра информираност да продължи, да се осигури
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включване на подходящите експерти, с каквито
страната и администрацията разполага, както и
по-активна позиция, която може да се заявява
на международните срещи, както и да бъде
предоставяна информация за обществено ползване. Образованието, формално и неформално, също може да подпомогне ефективността
на водените екологични политики, тъй като
търговията с емисии не бива да се превръща в
самоцел, а, съвместно с други политики [7], да
бъде механизъм за пестене на ресурси и помалко замърсяване, а оттам и за по-добра
околна среда.
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EMISSIONS TRADING IN WORLD ENVIRONMENTAL POLICY. EUROPEAN UNION’S
INITIATIVES AND PARTICIPATION OF BULGARIA
Кatinka Mihova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Еmissions trading is a world speaking and discussing subject during the last decade. The idea arises in USA
at latest 1970-ies as a bubble policy and in some documents recorded as a bubble concept. In 1979 the U.S.
Environmental Protection Agency announces a new innovative, flexible approach for reducing atmosphere pollution
from separate plants and fabrics, named later as „sources”. The essence of the idea develops through years –
from different plants to states as though they are enclosed by a giant bubble. The policy allows plants to get more
pollution control on some stacks as well to trade emissions of the same pollutant. The overall air quality is
expected to be unaffected. These concept and policy are accepted at the World meeting in Kyoto in 1997 (as
Kyoto Protocol) – emissions trading, clean development mechanism CDM, joint implementation JI. Followed Kyoto
they raised new initiatives as carbon funds, carbon credits, greenhouse gas certificates. In the beginning of XXI
century EU initiates changes in emissions trading as for member-states, as a suggestion to other countries.
Bulgaria participates in the Kyoto Protocol as well in the EU initiatives as a member-state. Policy realization has
good and no-so-good sides especially for developing and poorer countries. It leades to different opinions and even
conflicts observed at a Climate change Conference in Copenhagen 2009.
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ОПРОСТЕНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. ЕMASEASY И
ЕКОПРОФИТ– ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Цветелина Симеонова
Лесотехнически университет, София
Резюме
Към настоящия момент на пазара съществуват разнообразни подходи за фирмено управление на
околната среда. Безспорно водещо място сред тях имат ISO 4001 и ЕМАС. Тяхното приложение, обаче, е
ограничено в малките и средни предприятия, за които те често се оказват твърде скъпи и сложни. Настоящата
разработка има за цел да представи две от най-популярните опростени системи за управление на околната
среда - Екопрофит и ЕMASeasy. Анализирани са възможните ползи от тяхната употреба в малките и средни
предприятия и предимствата им в сравнение с ISO 4001 и ЕМАС. Разгледано е тяхното разпространение в
Европа и са оценени перспективите за намиране на приложение и в нашата страна.
Ключови думи: управление на околната среда, системи за управление на околната среда, Екопрофит,
ЕMASeasy
Key words: environmental management, environmental management systems, Ecoprofit, ЕMASeasy

Увод
Малките и средни предприятия (МСП) и
микро предприятия са гръбнакът на повечето
икономики в Европа. Обикновено 90% от
индустрията се състои от тях и те допринасят
значително
за
икономическия
растеж,
осигуряването
на
работни
места
и
регионалното развитие. Една от тенденциите
днес е, че глобалната икономика води към
бързо увеличаваща се стандартизация на
продуктите,
процесите,
управлението
и
информацията. Глобалното предлагане на
стоки и услуги вече включва и маркировка,
стандарти, управленски инструменти и системи
за контрол. В правителствените програми
навлизат екологични аспекти и се разработват
изисквания за „зелени” обществени поръчки.
Потребителите като цяло също повишават
изискванията си към екологосъобразността на
стоките и услугите. Тези промени оказват
влияние върху оперативните дейности на МСП
на Европейския и глобален пазар.
Много от малките компании осъзнават
вече необходимостта от постоянен и ефективен
екомениджмънт, дори и в развиващите се
страни. Изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд и социалните
въпроси са обект на повишено публично
внимание на потребителите от цял свят. За
това фокус на бизнеса в бъдеще не са само
продуктите и процесите, но и управленските
процеси, които ги заобикалят.
Подходите за управление на околната
среда предизвикват все по-голям интерес сред
фирмите от средата на 90-те години до днес.
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Те непрекъснато се увеличават и търпят
различни модификации. Насочени са към
минимизиране на количеството отпадъци,
енергийна ефективност, оптимално използване
на ресурсите и водят до спестяване на разходи
и подобряване репутацията на фирмата като
допълнение към опазването на околната среда.
Едни от първите и най-добре признати такива
подходи са международният стандарт ISO
14001 (Системи за управление на околната
среда) и EMAS (Европейска схема за Екомениджмънт и одит).
ISO 14001 е въведен през 1996 година и е
обновен през 2004 (В България годините на
въвеждане като БДС са съответно 1998 и
2005). Броят на сертифицираните организация
към края на 2007 г. са около 155 000, които
са представителки на 148 страни. В България
до момента са раздадени сертификати на 642
фирми.
EMAS се прилага само в рамките на
Европейския съюз и към 30.06.2010 има 7
739 обекта и 4 521 организации официално
възприели я. Най-голямо е разпространението
й в Германия, Испания, Италия. В България тя
все още не е намерила приложение.
За много МСП обаче би било твърде
сложно и неоправдано скъпо да въведат ISO
14001 или EMAS. Те не отговарят добре на
техните особености и недостатъчното персонал
и бюрокрацията стават пречка за въвеждането
им. В тази връзка възникват опростените
СУОС, които са съсредоточени върху тези
сфери на фирмената дейност, които са с найголямо
потенциално
въздействие
върху

Цветелина Симеонова

околната среда. Към настоящият момент на
пазара съществуват разнообразни опростени
или специализирани стандарти и концепции. Те
предлагат гъвкави и адаптивни модели и
методологии за въвеждането на СУОС.
Настоящата разработка има за цел да
разгледа
две
от
най-разпространените
опростени системи за управление на околната
среда - Екопрофит и ЕMASeasy като оцени
значението им за развитието на МСП и
възможностите за тяхното разпространение в
нашата страна.
1. EMASeasy
Традиционно инструментите за управление
на качеството и на околната среда не са добре
адаптирани за малкия или микро бизне, както и
за МСП. EMASeasy е проектирана специално
за малки и микро организации. Цялата
концепция „10 човека, 10 страници, 10 дни“ се
гради на разбирането, че инструментите за
управление на околната среда трудно биха
могли да се приложат на практика във фирма
с по-малко от 10 служители. Това главно се
дължи на вътрешни и външни бариери като
разходи, бюрокрация, ресурси, както и знания,
а не на високите качествени изисквания на
стандартите.
EMASeasy подпомага и насърчава всяка
стъпка от EMAS по опростен начин чрез своите
специфични инструменти и възможности. Тя
намалява бюрокрацията, необходимостта от
специализирани
знания
и
цената
на
консултантските и сертификационни услуги.
Схемата на общността за Еко-мениджмънт
и одит - EMAS е управленски инструмент както
за производствените предприятия, така и за
тези предлагащи услуги, за измерването,
подобряването и отчитане на цялостното им
въздействие върху околната среда. Тя може да
се прилага във всички сфери на икономическа
дейност, включително частни и обществени
услуги. Въвеждането й става доброволно и е
възможно в рамките на Европейския съюз и
Европейската икономическа зона - Исландия,
Лихтенщайн и Норвегия.
Четири стъпки за верифициране по EMAS:
1. Провеждане на анализ по отношение на
околната среда като се отчитат всички
екологични аспекти на фирмената
дейност,
продуктите
и
услугите;
методите за оценката им; законовите и
нормативни изисквания и съществуващите практики и процедури за

управление на околната среда.
2. Установяване
на
отговорности
в
рамките на системата за управление на
околната среда (СУОС); поставяне на
цели;
осигуряване
на
ресурсите
необходими за СУОС; въвеждане на
оперативни процедури отговарящи на
целите; определяне на необходимостта
от обучение и въвеждане на системи за
мониторинг и комуникация.
3. Провеждане на екологичен одит, оценка
на СУОС и съответствието й на
организационната политика и програма
както и на съответните екологични
нормативни изисквания.
4. Публикуване
на
изявление
за
въздействието върху околната среда на
организацията като се отбелязват
постигнатите
резултати
към
набелязаните
екологични
цели
и
бъдещите
стъпки
към
постоянно
подобряване на фирмената дейност по
отношение на околната среда.
EMAS easy предлага 30 стъпки, които
улесняват микро и МСП при въвеждането на
EMAS.
В
нейната
основа
е
подходът
„Ecomapping”.
Той
представлява
прост,
практичен инструмент, който поставя всичко
във визуална форма и е изключително
подходящ за започване на управление на
околната среда. Той сканира въздействията
върху
околната
среда,
проблемите
и
практиките в МСП. Като такъв може да се
използва
за
предварителния
анализ
по
отношение на околната среда, който се изисква
от EMAS. Полезна информация за околната
среда се събира чрез системно наблюдение на
ежедневните практики и процедури както и чрез
отнасяне
към
съответните
нормативни
изисквания и добри практики. Визуалния подход
на екомапинг го прави много лесно разбираем
и полезно средство за повишаване на
информираността на служителите и свързаните
лица относно въздействието върху околната
среда на фирмената дейност. Също така
позволява включването на повече хора в ранен
етап без необходимостта от голям брой
специалисти. Екомапинг използва няколко
екокарти
за
опростяване
и
нагледно
представяне на екологичните проблеми в една
фирма. Различните карти (вода, енергия,
въздух,
отпадъци)
предоставят
полезна
многостранна графична информация и водят
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директно до планове за действие по отношение
на околната среда. Тъй като 80% от
информацията свързана с околната среда е
локално обусловена, екокартите показват какво
се случва и къде. В рамките на 10 стъпки
екомапинг
позволява
да
се
установят
екологичните проблеми, материалните потоци,
мненията и възприятията на персонала и
работния процес.
Екомапинг включва следните 10 стъпки: 1
- разположение на обекта; 2 - входящи и
изходящи материални потоци; 3 - човешки
ресурси; 4, 5, 6, 7, 8, 9 – Ecomapping; 10 интегриране и микро отчет
Стъпка 1: Обектът в града: градската
ситуация.
Прави се карта на разположението на
предприятието като се погледне от горе. Взима
се под внимание не само обкръжаващата
среда, но и транспорта, подизпълнителите,
политиката на поръчки и въздействието на
предлаганите стокие и услуги.
Стъпка 2: Какво влиза и какво излиза от
предприятието?
Описват се входящите и изходящи
материални потоци и тяхното естество.
Стъпка 3: Какво мислят те и какво
усещат?
Работниците са възрастни с опит, мнения
и идеи. Включването им улеснява значително
процесите на одит и оценка.
Стъпка 4, 5, 6, 7, 8, 9: Картиране на
обекта - Наблюдаване и оценка на поведението
по
отношение
на
околната
среда
и
оборудването.
Екокартите трябва да показват реалната
ситуация - те трябва да са прости и лесни за
разчитане.
Стъпка 10: Организиране, управление и
комуникация.
Цялата събрана информация трябва да е
подходящо организирана и съхранявана. Екоиндикаторите и добрата отчетност спомагат да
се информира персонала, да се поддържа диалог с всички други свързани лица както и клиентите и публичната администрация.
От неформална към формална система за
управление на околната среда.
Преминаването от Екомапинг към формална СУОС - EMAS и ISO 14001 не е толкова
трудно. Методологията на EMAS easy предлага
още:
1. Потоци, Законодателство, Въздействия
и Мнения (FLIPO) - това е процедура,
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която позволява използването на различните информационни потоци от
Екомапинг за отделяне и степенуване на
дейностите със значително въздействие
върху околната среда.
2. Контролни панели за оформяне на управленските доклади.
3. Зелена книга, в която се записват събития, документация, комуникация и обучение.
4. Вътрешни одити, контролинг, мерки,
оценка и коригиращи действия са обединени в една удобна работна таблица.
5. Микро EMAS декларация.
Също така остава под разбиране, че поголямата част от инструкциите за работа остават устни, неформални и съответстващи на
стила на комуникация в компанията.
EMAS easy е начин да се въведе EMAS,
която съответства на размера, финансовите
възможности и организационна култура на
дребния бизнес. Тя подпомага, като използва
някои нови инструменти, но в съответствие с
ISO 14001 и EMAS и като остава съсредоточена върху това, което всъщност има значение опазване на околната среда.
Общата информация и процедури позволяват клъстерни подходи при много ниски разходи. Декларацията за околната среда е компактна и предоставя значима информация по прост
начин.
В България клъстерният подход на EMAS
easy намира приложение в проекта финансиран
от ЕС - MOVE IT - Управление и комуникация
на уникален регионален туристически продукт.
В партньорство с организации от Естония, Белгия, Германия и Кипър българската фондация
Таймс предлага сертификация по EMAS на
клъстери предлагащи регионални туристически
продукти и услуги.
Проектът си поставя следните специфични
цели:
− Използване на EMAS за брандиране,
маркетинг и комуникация;
− Да
се
създадат
еко-иновативни
механизми за намаляване на разходите
за въвеждане на EMAS;
− Да се създадат и пуснат в употреба
онлайн инструменти за подпомагане на
МСП;
− Да се създадат пилотни приложения на
подхода;
− Да се разработи модел за репликиране
в различни културни среди из цяла
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−

Европа;
Да се интегрират и разширят различни
секторни маркировки.

Фиг. 1. MOVE IT– лого

Очаква се проектът да събере в
регионален клъстер различни МСП, част от
една верига, които досега не са имали
формална връзка за съвместен маркетинг или
сътрудничество. Чрез EMAS, сътрудничеството
между различни икономически партньори ще
бъде управлявано и комуникирано около едни
силни и общи регионални дадености. Те могат
да включват културни и природни обекти на
световното наследство, региони известни със
своите лечебни свойства (напр. минерални
води, традиционна медицина).
Проектът е започнал от юни 2009 г. и ще
продължи до юни 2012 като се планира през
този период да се инструктират поне 12
клъстера и 200 МСП в 6 страни членки на ЕС.
2. ЕКОПРОФИТ
ЕКОПРОФИТ е най-старата опростена
система за управление на околната среда.,
разработена през 1991 г. в Грац, Австрия. С
мото „Опазване на околната среда и
едновременно с това спестяване на разходи“ тя
цели устойчиво икономическо развитие чрез
екологична ефективност в публично-частно
партньорство.
Основната идея е да се създаде един
печеливш модел, който използва интегрирани
технологии
за
околната
среда,
които
едновременно подсилват икономически бизнеса
и същевременно подобряват обкръжаващата
околна среда. Компаниите и особено МСП,
имат възможност по този начин да намалят
своите разходи като инвестират в опазване на
околната среда и подобрят своята ефективност
в икономическо и екологично отношение като
подобрят своето управление свързано най-вече
с околната среда. Основни характеристики на
ЕКОПРОФИТ са:
• Модел на публично-частно партньорство
За успеха на ЕКОПРОФИТ допринася
значително начинът, по който местните власти,

бизнеса и консултанти работят заедно с
помощта на програми за обучение и обмяна на
опит. Това силно коопериране осигурява
ефективно протичане на информацията и
значителна синергетика.
• Към устойчиво развитие
Програмата
поставя
икономически,
екологични и социални цели, които напълно
съответстват на концепцията за устойчиво
развитие.
• Обмен на най-добри практики
Изграждане на международна мрежа за
най-добри практики позволява на участващите
компании, консултанти, местни власти и
изследователи да се възползват от ползите на
споделеното знание.
• Постоянно развитие
Постоянното развитие на програмата е от
особено значение за нейните създатели.
Специални модификации са направени за
туристическия бранш и за малки компании под
10 човека.
• ЕКОПРОФИТ като търговска марка
ECOPROFIT® е международно регистрирана
и
защитена
търговска
марка.
Използването й се позволява със споразумение
за лиценз.
• Разходите
Разходите по реализирането на проекта се
съфинансират обикновено с грантови програми
и Европейски фондове.

Фиг. 2. ЕКОПРОФИТ – лого

Наред с други международни награди
ЕКОПРОФИТ получава „European Sustainable
City Award 1996” /Награда за Европейски устойчив град/ и „Dubai International Award for
Best Practices to improve the Living Environment
2002” /Международна награда на Дубай за найдобра практика за подобряване на средата на
живот/.
намира
Програмата
за
момента
разпространение
в
Австрия,
Германия,
Холандия, Англия, Италия, Унгария, Чехия,
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Словения, Полша, Русия и се радва широка
популярност.
Само в Германия има 2000 компания, които въвеждат ЕКОПРОФИТ. Като там програмата е водеща сред подходите за управление
на околната сред - 60% от всички фирми, които имат управление на околната среда, без валидиране или съответно сертифициране по
EMAS или ISO 14001, прилагат ЕКОПРОФИТ.
Една от причините за успеха на програмата е съчетаването на теория и практика. От една страна се предлагат тематични семинари, а
от друга индивидуално консултиране. В рамките на десет семинара се представят и дискутират всички важни теми на модерното фирмено
управление на околната среда. Към всяка тема
се предоставят практически работни материали. Тези семинари с представители на всички
участващи организации гарантират непрекъсната обмяна на опит и динамично напредване по
програмата. Успоредно с тях се осъществяват
индивидуални консултации на място, които
взимат под внимание реалното й състояние и
проблеми.
ЕКОПРОФИТ се състои от три модула:
Програма за насърчаване
Тя се провежда в рамките на една година в
десет семинара и пет консултации на място
заедно с консултанти по управление на
околната среда, партньорите по програмата и
външни експерти като се покриват всички
важни
аспекти
на
съвременния
екомениджмънт. Програмата се провежда на
база
на
ориентирани
към
практиката
материали.
След
приключването
й
предприятията се проверяват и успешните
участници получават сертификат. По време на
семинарите се работи по въпроси като
разделянето и намаляването на отпадъците,
енергийна
ефективност,
намаляване
на
емисиите, пестене на вода, нормативни
изисквания и др. Наред с тях предмет на
семинарите са и организационни аспекти като
разработване на екологична политика и
обучение на персонала. Освен това на фокус
попадат и екологосъобразно пазаруване,
разходи
свързани
с
околната
среда,
контролинг, управление на околната среда,
устойчива
мобилност,
мотивиране
на
персонала, социални аспекти и условия на
работа. Тези семинари имат не само
теоретична стойност, но и практическа, като
дават възможност на организациите още тук да
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планират мерки във всички области. За
обмяната на опит спомага и провеждането им
на място в различните участващи предприятия.
Петте консултации дават възможност на
компаниите да разработят заедно с експертите
програма от мерки за осъществяване на своята
специфична екологична политика. Така всичко
научено
на
семинарите
се
прилага
непосредствено на практика.
Клуб
В много от регионите, където се предлага
ЕКОПРОФИТ е създаден и ЕКОПРОФИТ клуб, в
който се предлага допълнително консултиране,
обмяна на опит и подновена проверка на
предприятията. Той дава възможностите да
предприемат нови стъпки в реализирането на
своята екологична политика и да взимат нови
мерки.
От Екопрофит към Екоодит
В този модул предприятията надграждат
своята система за управление на околната среда от ЕКОПРОФИТ, така че тя да покрива изискванията на EMAS или ISO14001. Те вече разполагат с важни елементи от нея и се изискват
само допълнения, така че да се покрият формалните изисквания и да бъде възможно валидиране или съответно сертифициране.
Изводи и препоръки
Опростените системи за управление на
околната среда са добро решение за микро и
МСП, за които въвеждането на EMAS или ISO
14001 е нецелесъобразно с оглед на
необходимите ресурси. Те за сега не са
намерили приложение в нашата страна, но
перспективите за тяхното навлизане в бъдеще
са добри пред вид глобализацията на пазарите
и
повишаващите
се
изисквания
на
потребителите
от
една
страна
и
преобладаващите МСП от друга. За успешното
им предлагане обаче е необходимо ефективно
коопериране
на
местните
власти,
консултантски организации и бизнеса.
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SIMPLIFIED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS. ECOPROFIT AND
EMASEASY – OPPORTUNITIES AND CHALLENGES
Tsvetelina Simeonova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Presently there are plenty of Environmental management tools and approaches on the market. Undoubtedly
ISO 14001 and EMAS are the leading ones. Unfortunately their application in the small and medium enterprises is
restricted as often they proved to be too expensive and complicated for them. This article aims to present one of
the most popular simplified environmental management systems – Ecoprofit and EMASeasy. It analyses their
benefits for SMEs and the advantages in comparison of ISO 14401 and EMASeasy. An overview of the application
of these systems in Europe is presented and their possible dissemination in Bulgaria is estimated.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ТЕЧНИ
БИОГОРИВА В БЪЛГАРИЯ
Лиляна Такева1, Мая Стоянова2, Светослава Николова3
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Лесотехнически университет, София
2
Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници, Българска
академия на науките, София
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Държавен фонд земеделие, София
Резюме
Биогоривата са продукти, който предоставят на човечеството един екологично чист и опазващ природата
източник на енергия. Получават се в резултат на обработване на биомаса, която от своя страна е възобновяем
енергиен източник. Те представляват директен заместител на фосилните горива и могат лесно да бъдат интегрирани в системата за снабдяване с горива. Биогоривата са алтернативното гориво или горивото на бъдещето
в Обединена Европа. В работата са разгледани националните цели за потреблението на биогорива, необходимите суровини и разполагаем потенциал за производството им. В България съществуват реални предпоставки
и възможности за разширяване на производството на течни биогорива, което ще има съществен принос в подобряването, както на енергийния баланс на страната, така и на състоянието на околната среда.
Ключови думи: биогориво; биодизел; биоетанол
Key words: biofuel; biodiesel; bioethanol

Увод
Нарастване търсенето на петрол, най-вече
за сектор транспорт, през следващите 20 години, намаляването на продукцията, вследствие
на ограничените залежи в световен мащаб, добивът на суров петрол при експлоатация на
трудно достъпни залежи, са част от факторите,
които формират стратегическите цели на Зелената книга на Европейската комисия „Към европейска стратегия за сигурност на енергийните доставки” и Бялата книга „Енергия за бъдещето – възобновяеми енергийни източници”.
Зелената книга поставя като основна цел до
2020 г. 20% от конвенционалните горива в
сектор транспорт, да бъдат заменени с „нови
енергийни източници” - биогорива, водород или
други алтернативни горива, получени по екологично чист начин, а в Бялата книга е поставена
краткосрочната цел за производство на 18
Mtoe течни биогорива през 2010 г. Причина, за
така поставените цели, са не само сигурността
на енергийните доставки, чрез намаляване вносът на горива, но и диверсификация на енергийните ресурси и технологиите за тяхното усвояване и преработване, създаване национални
политически инициативи за насърчаване използването на местното производство и усвояване
на потенциала, както и намаляване емисиите
на парникови газове.
Използването на биогорива като заместител на стандартните горива е заложено в евро-
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пейското законодателство. Препоръчителната
цел е до края на 2010 г. течните горива от
нефтен произход да съдържат 5,75% биокомпонент. По този начин се стимулира намаляване на вредните емисии, излъчвани най-вече от
транспорта, както и намаляване на зависимостта на страните от внос на петрол. Производството на биогорива косвено влияе и върху земеделието, тъй като суровинната база за производството им са култури като рапица, захарно
цвекло, пшеница, царевица и слънчоглед.
Европейската стратегия за биогоривата
поставя следните основни приоритети:
− Бъдещо насърчаване на производството на биогорива в ЕС и развиващите се
страни;
− Мащабно използване на биогоривата
чрез осигуряване на тяхната конкурентоспособност;
− Подкрепа на научно изследователската
дейност при развитието на второ поколение биогорива;
− Проучване възможността на развиващите се страни за производство на биогорива. За да се насърчи производството и консумацията на биогоривата,
различни мерки могат да бъдат предприети с оглед да се компенсира тяхната по-висока производствена цена:
− Подкрепа на селскостопанския нехранителен сектор;
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−
−

Фискално диференциране в полза на
биогоривата с цел те да бъдат конкурентоспособни на пазара;
Фиксиране на определен процент от
биогоривата от общата консумация на
горива, продавани на пазара. Развитието на селското стопанство е един от
най-важните аспекти в процеса на въвеждане на биогоривата. Увеличената
продукция на суровини за биогорива
ще допринесе за мултифунционалността на селското стопанство и ще
стимулира развитието на селскостопанското производство.

1. Основни видове течни биогорива
Биодизелът се произвежда при естерификация на растително масло, извлечено от маслодайни култури, преди всичко рапица, соя и
слънчоглед. Естерификацията се състои в
трансформация на молекулите на растителното
масло в молекули, подобни на дизеловите въглеводороди – скъп процес, който прави цената
на биодизела по-висока от тази на минералния
дизел. Обикновено от 1 т масло и 110 кг метанол се произвежда 1 т биодизел и 110 кг глицерин. С характеристики, много близки до минералния дизел, биодизелът може да се използва в съществуващите дизелови моторни превозни средства и в смеси с дизел в каквато и да
е пропорция. Неговото енергийно съдържание е
по-ниско с около 8%, но има по-висока плътност на горивото и по-добри качества на запалване. Биодизелът е абсолютно съвместим с
всеки вид дизелов двигател. Нещо повече – не
са нужни никакви модификации на двигателя.
Единственият проблем, който би възникнал, е
при по-стари, неподдържани двигатели – тъй
като биодизелът е добър разтворител, е нужно
да бъдат подменени старите каучукови маркучи, които и без това трябва да са излезли от
употреба още преди десет години. За всички
останали, произведени след 1995 година, не е
нужно да се прави дори това. Те са произведени със синтетични маркучи. В самото начало
на употребата му е нужно да се използва не в
чист вид, а в по-малка концентрация в горивото, тъй като е с идеални почистващи качества и
би могъл наведнъж да премахне всички мръсни
напластявания в мотора и да блокира филтрите. След няколко зареждания обаче, може да се
премине на изцяло чист биодизел. Схемата на
разреждане, която се препоръчва, е с първоначални 5% биодизел в останалото гориво, след-

ващия път – 10% и т.н. Точно заради почистващите свойства на биодизела трябва да се
смени филтъра след първите максимум две-три
зареждания, тъй като той ще разтвори всички
катрани, смоли и лакове, напластени от обикновения петродизел. За сега цената на биодизела все още е по-висока, отколкото тази на
петролния дизел, но при растящата цена на
петрола и това скоро ще се промени. Биодизеловите горива в момента са B5, в които има
5% биодизел и 95% обикновен дизел. Краткосрочната цел е да се премине към използване на
биодизел B20 (20% био-дизел и 80% обикновен дизел). Това все още не е възприето като
масова практика заради някои притеснения на
производителите на автомобили. Принципно е
възможно за задвижване на автомобилите да се
използва и гориво B100 – 100% биодизел. Една
от пречките е, че той има по-висока температура на замръзване. Биодизелът започва да се
сгъстява при 0ºС. При обикновения дизел температурата на замръзване е около минус 15ºС.
Точно заради това е прието да се използва гориво B5, при което температурата на замръзване остава почти същата.
Основният материал за производство на
биодизел са растителните масла. Едно от най
важните растения в Европа, от което се добива
масло, е рапицата. Освен това, по принцип и
други растения, от които се добива масло, такива като слънчоглед и соя, както и животински
мазнини, могат да се използват за производството на био дизел. След прибирането на реколтата, рапичното семе се пресова в рафинерии
и се получава рапично масло. От един хектар
може да се произведе около 1 500 литра растително масло. Полученият рапичен шрот се
използва като протеин в хранително-вкусовата
промишленост. Пресованото растително масло
се превръща чрез проста химическа реакция в
биодизел. С помощта на катализатор (напр.
основен разтвор на калиевия карбонат) и при
добавяне на приблизително 20% метанол, се
извършва фрагментация на растителното масло. Освен биодизел, като съпътстващ продукт
се получава и глицерин. Излишният метанол се
отделя чрез дестилация и се пуска отново в цикъла. Глицеринът е важна суровина за фармацевтичната промишленост и за производството
на козметични продукти.
Биоетанолът се произвежда от растителни
захарни култури, скорбялни или целулозни суровини. Основната технология за преобразуването на биомасата в етанол е ферментацията,
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последвана от дестилация. Етанолът в момента
се произвежда в големи количества при ферментиране на захарни или скорбялни остатъци
от земеделски суровини. Културите, използвани
за производството на етанол, варират според
региона – захарна тръстика в Бразилия, жито и
царевица в Северна Америка, жито и захарно
цвекло във Франция и остатъци от винено грозде в Испания. За да се намали цената на етанола, се правят редица изследвания за използването на евтина лигноцелулозна биомаса, която да замени скъпите захарни и скорбялни суровини. Пример за лигноцелулозните култури
са дървеният материал, сухите остатъци от захарните култури, царевична слама, или енергийни култури като коноп, просо и др. Целулозният състав на тези материали се превръща
във ферментиращи захари, които пък от своя
страна се превръщат в етанол, който е напълно
био-разградим. Биоетанолът се смесва с бензина без допълнителна термична обработка. Е5
– съдържа 5% биоетанол и 95% бензин, при
него не се налагат промени в двигателя, Е10 съдържа 10% биоетанол и 90% бензин, също
не се налагат промени в двигателя, Е25 – съдържа 25% биоетанол и 75% бензин и се налагат минимални промени в двигателя. Е50 съдържа 50% биоетанол и 50% бензин, а Е85
съдържа 85% биоетанол и 15% бензин и тук
вече се налагат сериозни промени в двигателя.
Биоетанолът се добива от алкохолна ферментация на суровини, последвана от дестилация и
дехидратация. Могат да се използват два вида
растения - растения, съдържащи скорбяла (царевица, картофи, ръж и пшеница), както и растения, съдържащи захар (захар, цвекло и захарна тръстика). Основният материал за био
етанола е захар, от която, с помощта на ензими и квасна гъба, се получава алкохол. Докато
растенията, съдържащи захар ферментират
директно, действителната алкохолна ферментация на растенията, съдържащи скорбяла се
предхожда от ензимна реакция на растителния
материал. Процесът на ферментация приключва, или когато захарта бъде използвана, или
когато се постигне максимална концентрация
на алкохол. Полученият етилов алкохол (биоетанол) се отделя чрез дестилация. За да може
да се използва алкохолът като гориво, се извършва дехидратация. Остатъчната вода се извлича от алкохола, и се получава окончателно
биоетанол с чистота над 99%.
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2. Суровини и потенциал за производство на
течни биогорива в България
Основните енергийни култури, използвани
като суровина за производството на биоетанол
са захарното цвекло, пшеницата, царевицата и
слънчогледа.
Захарно цвекло – Засетите площи през
2006 г. са 1 356 ха, а производството му в
България е незначително – 26 788 т, въпреки
че, климатичните условия са благоприятни.
Средният добив на захарно цвекло е 19,76
т/ха, което отговаря на 1,73 т/ха алкохол. За
2008 г. данните за засетите площи и количеството произведено захарно цвекло според правилника на дирекция Агростатистика към Министерство на земеделието и храните (МЗХ) са
конфиденциална информация, но става ясно,
че, площите засети със захарно цвекло през
2008 г. са намалели с 96,4% спрямо тези през
2007 г. Такава тенденция се очертава и за
2009 г. Тази ситуация не позволява да се предвиди използването му в близкото бъдеще като
суровина за биоетанол, освен ако не се приложат специални мерки за стимулиране на производството му.
Пшеницата е най-големия по обем на производството селскостопански продукт – 4632
210 т от 11 144 270 ха засети площи през
2008 г. Средният добив на пшеница в България
е 4,20 т/ха, което отговаря на 1,2 т/ха алкохол.
Царевицата се произвежда на поливни
площи, тъй като е влаголюбива и топлолюбива
култура. През 2008 г. добива е 1 368 347 т от
329 345 ха. Средният добив на царевица в
България е 4,16 т/ха, което отговаря на 1,31
т/ха алкохол.
Енергийните култури, използвани като суровина за биодизел са рапицата и слънчогледа.
През 2008 г. производството на рапица в страната възлиза на 231 176 т от 94 309 ха. Средния добив е 2,64 т/ха, което отговаря на 0,92
т/ха растително масло.
Ролята на слънчогледа в българското земеделие е много важна. През 2008 г. в България се засети 711 731 ха с маслодаен слънчоглед с добив 1 285 529 т. По този начин
слънчогледът се явява втората по значение земеделска култура след пшеницата. Средният
добив на слънчоглед в България е 1,81 т/ха,
което отговаря на 0,72 т/ха олио.
В табл. 1. са представени дани за засетите
площи и добивите на основните енергийни култури в България.
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Табл. 1. Засети площи, производство и добиви на основните енергийни култури
Реколта
пшеница
царевица
слънчоглед
рапица
захарно
цвекло

2006
979900
358500
755200
16500
1400

Засети площи, ха
2007
2008
1120510
11144270
396731
329345
659844
711731
54707
94309
1344

Производство, тон
2006
2007
2008
3302000
2390610
4632210
1588000
312860
1368347
1157000
543633
1285529
28000
93018
231176

-

27000

България притежава отлични природни условия за развитие на селскостопанския сектор.
Обработваемите земи представляват около 4,9
милиона хектара или 44% от общата територия
на страната. Благоприятният климат за производство на различни култури и наличието на
селскостопански земи, както и на традиции
допринасят за добре развито растениевъдство и
животновъдство. Доказано е, че нуждите от земи за отглеждане на енергийни култури могат
да се покрият чрез използване на запустелите и

16281

-

Средни добиви, т/ха
2006
2007
2008
3,40
2,20
4,20
4,53
1,46
4,16
1,60
0,94
1,81
1,80
1,73
2,64
19,75

12,70

-

неизползвани до сега земи в страната. Според
направените проучвания, България разполага с
достатъчно площи, които да обезпечат производството на биогорива с необходимите за тази
цел суровини, без хранително-вкусовата промишленост да бъде засегната неблагоприятно.
В табл. 2. е представена прогноза за производството на биогорива и площите, които се предвижда да бъдат използвани за отглеждането на
енергийните култури у нас.

Табл. 2. Прогноза за производството на биогорива и необходимите площи за отглеждане на енергийнните култури
Биогорива
Биоетанол
Биодизел
Общо

хил. т
9,7
34,2
43,9

2008
площ, ха
8767
58524
67297

хил. т
16,0
63,3
79,3

2009
площ, ха
14497
108290
122787

3. Национални цели за потреблението на биогорива
На 12 юни 2008 г. Министерският съвет
одобри Национална дългосрочна програма за
насърчаване на използването на биомаса за
периода 2008-2020 г., в която е посочено, че
през 2020 г. около 38 на сто от потребената
биомаса, равняващо се на близо 837 хил. тона
нефтен еквивалент, ще бъде използвана за
производството на електрическа и топлинна
енергия.
Целта е да сестимулира използването на
биомасата за производството на енергия като
алтернатива на конвенционалните горива. В
документасе отбелязва, че оползотворяването
на потенциала на биомасата - отпадъците от
селското и горското стопанство, бита, малоценнатадървесина, енергийните култури, може
да покрие около 9 на сто от крайното енергийно потребление на България.
В съответствие с разпоредбите на Закона
за възобновяемите и алтернативни енергийни
източници и биогоривата (ЗВАЕИБ) е разработена Национална дългосрочна програма за потреблението на биогорива в транспортния сек-

хил. т
24,5
108,7
133,2

2010
площ, ха
22664
185925
208589

хил. т
33,4
185,2
218,6

2015
площ, ха
30924
316862
347786

хил. т
37,0
277,5
314,5

2020
площ, ха
34238
474763
509001

тор за периода 2007-2020 г. (НДППБТС). При
определянето на националните индикативни
цели за потребление на биогорива в страната
са взети предвид индикативните цели, заложени
в Директива 2003/30/ЕС и приетите от Европейския съвет (8-9 март 2007 г.) нови цели за
увеличаване на дела на ВЕИ, в частност на биогоривата. Определените в тези документи цели
за биогоривата са:
− индикативна цел от 5,75% за 2010 г. и;
− задължителна минимална цел от 10%
за всички държави-членки за дела на
биогоривата в общото потребление на
петрол и дизелово гориво затранспорта
в ЕС до 2020 г., който да бъде постигнат по икономическиефективен начин.
При отчитане на горепосочените цели в
таблица 3 е представена прогноза за потреблението на конвенционални горива и биогорива от
2008 до 2020 г. При определянето на количеството конвенционални горива е отчетена очерталата се през последните години тенденция на
намаляване на използваните бензини, за сметка
на увеличеното потребление на дизелови горива. За периода 2005-2020 г. средногодишното
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намаление в потреблението на бензините е
2,2%, като в същото време потреблението на
дизеловите горива нараства с 5,6% годишно.
За 2005 г. общия енергиен баланс на страната
не отчита потреблението на биогорива. През
2006 г. са потребени 9 562 т биодизел. В процес на изграждане са инсталации с капацитет
на производство съответно: биодизел – 415
хил. т към 2010 г.; биоетанол – 95 хил. т към
2010 г. При успешно реализиране на тези проекти България ще бъде в състояние да изпълни
индикативната си цел за 2010 г. Към настоящия момент тези проекти са все още инвестиционни намерения и не могат да послужат за
определянето на по-високи национални цели.
При оценка на предпоставките, поставените индикативни цели за първите два периода са

постижими при наличния ресурс на производство и при минимални инициативи, свързани с
развитие на селското стопанство, промяна на
пазарните условия и технологично развитие.
Постигане на индикативната цел от 10% през
2015 г. изисква да бъдат установени реални
стимули за отглеждането на енергийни култури, подобряване ефективността на сектор
транспорт, въвеждане критерии към качеството
на автомобилния парк в страната, както и други
инициативи.
Независимо от всички недостатъци, които
за момента спират масовото навлизане на биодизела и биоетанола като основно гориво, бъдещето принадлежи именно на тях.

Табл. 3. Прогноза за потреблението на минерални горива и биогорива в хил. т
Видове горива
Конвенционални горива
Бензини
Дизелови горива
Биогорива
Биоетанол
Биодизел
Всичко горива
Национална цел

2005 г.
1952,0
572,0
1380,0
0,0
0,0
0,0
1952,0
0,0%

2008 г.
2193,1
485,3
1707,8
43,9
9,7
34,2
2237,0
2,00%

По време на 32-та редовна борсова сесия
за пръв път в историята на Пловдивска стокова
борса е предложен за продажба биодизел. Котировката за количество от 800 т. е на ценово
ниво от 1280 лв./т без акциз и ДДС. По този
начин се поставя началото на пазарното котиране на този вид горива, което според европейското и българското законодателство трябваше от началото на 2008 год. до края на 2010
год. да се смесва до 5% с течните горива от
нефтопродукти с оглед стимулиране намаляването на вредните емисии. Въпреки, че тази разпоредба не се спазва в страната поради нерешения въпрос с акциза на биогоривата (не е
направена нотификация пред ЕК за отпадането
му), начина на смесване и контрола върху целия процес, брокерите коментират появата на
тази оферта като положителен факт за определяне на равновесна пазарна цена на тези продукти. Освен това производството на гориво с
местна суровина може да окаже положителен
финансов ефект за намаляване на вноса на
петрол, особено при повишената му цена.
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2009 г.
2264,7
456,0
1808,7
79,3
16,0
63,3
2344,0
3,50%

2010 г.
2317,3
426,0
1891,3
133,2
24,5
108,7
2450,5
5,75%

2015 г.
2731,9
417,1
2314,8
218,6
33,4
185,2
2950,5
8,00%

2020 г.
3146,0
370,5
2775,5
314,5
37,0
277,5
3460,5
10,00%

Заключение
В момента на българския пазар не се продават биогорива, независимо че законът изисква от производителите и вносителите на минерални горива да предлагат нефтопродукти с до
5% съдържание на биокомпонент. Причината е
неразбирателството между правителството и
бизнеса за развитието на сектора, липсата на
пазарни и данъчни стимули за производители и
дистрибутори и отсъствието на държавен контрол за спазване на законовите задължения.
Производителите на биогорива в чист вид вече
дължат акциз на държавата, тъй като се оказа,
че няма нотификация от ЕС за предвидената порано в закона нулева ставка. Така, за тях възниква косвен данък в размер на 600 лв. за тон
при биодизела и 1100 лв. за тон при биоетанола.
На фона на големите възможности на
страната за производство на течни биогорива,
организирането на производството и въвеждането им в баланса на течните горива сериозно
изостава. Очакването е при нормално пазарно
развитие през 2015 г. делът на биогоривата да
достигне само 2% от крайното енергийно потребление на течни горива, което е изоставане с
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повече от 10 години спрямо аналогичния процес в останалите страни членки на ЕС.
В българското законодателство - Закона за
възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата и кореспондиращите с
него наредби, налагат задължително смесване
на стандартните горива с биодизел и биоетанол
- от началото на 2008 г. до края на 2010 г. с
5%, но на практика не се осъществява. Инвестираните средства в предприятия и мощности
за производство на биогорива са за над 55 млн.
евро. В страната има инсталирани мощности за
производство на над 250 хиляди тона биогорива годишно, но те не работят, поради трудностите, които производителитесрещат,за да съществуват на пазара.
Сега потреблението на биогорива в страната е нулево, което е парадокс, защото България е била производител още преди да стане
член на Европейския съюз, който насърчава
употребата на биопродукти. На българските
бензиностанции все още не се предлагат биогорива в състава на стандартните горива, макар, че според специалистите технически не е
сложно и скъпо смесването на бензин с биоетанол и на дизеловото гориво с биодизел.През
последната година е изнесено цялото произведено количество биогорива в страната - около
3 хиляди тона. И маслодайните семена, и биогоривата се изнасят основно за Румъния и Гърция. В северната ни съседка реалното смесване на течните горива от нефтен произход с биокомпонент е 3%, което създава пазар за био-

горивата. В Гърция рафинериите са задължени
за изкупуват цялото количество произведени
биогорива, което гарантира съществуването на
гръцките производители.
Земеделските производители от страната
вече на два пъти за две години изгубиха по 50
милиона евро субсидии от Европейския съюз,
които се дават за производство на енергийни
култури. Те са изгубени безвъзвратно от българските фермери. Причината е, че няма работещи предприятия за биогорива в страната. А
изискването е суровините да са предназначени
за производство на енергийни продукти и биогорива. В момента няма публична информационна система, която да даде обективна информация какви количества биогорива се произвеждат, внасят и продават в България. Законодателната база за въвеждане на биогоривата в
България за съжаление е не добре развита и не
позволява създаване на условия за развитие на
производството и потреблението на този тип
горива.
Литература
1. Боянов, Я. Възобновяеми енергийни източници,
Издателство „Народен бедител”, Варна, 2003
2. Закон за възобновяемите и алтернативните
енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ),
Държавен вестник бр. 49/2007
3. Национална
дългосрочна
програма
за
потреблението на биогорива в транспортния
сектор 2007-2020
4. Данни на дирекция Агростатистика при МЗХ

PERSPECTIVES FOR PRODUCTION AND CONSUMPTION OF LIQUID BIOFUELS IN
BULGARIA
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Abstract
Biofuels are products, which give humanity one ecological and nature-save source of energy. They are result
of processing of biomass which is renewable energy source. They are represented as a direct substitute of fossil
fuels and can be easily integrated in the system of fuel supply. Biofuels are alternative fuels or future fuels of
United Europe. In this work are presented the national aims of biofuel consumption, the need of row materials and
the available potential for its production. In Bulgaria there are real premises and opportunities for expanding of
biofuels production, which will have essential contribution for improving the energy balance of the country as well
as for the condition of nature.
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Резюме

Възобновяемите енергийни източници са местни ресурси, които могат да осигурят независимост и да
увеличат сигурността на енергоснабдяването. Развитието им може да играе ключова роля за местното устойчиво развитие. Слънчевите термични инсталации за производство на топла вода придобиват все по-голяма популярност в последните години. Основният елемент на такава инсталация са слънчевите колектори. Те се усъвършенстват през годините и на пазара се предлагат различни конструктивни решения. Целта на настоящата
разработка се състои в изследване на термодинамичните характеристики на вакуумно-тръбен слънчев колектор, изпълнено по поръчка на българска фирма. Оценка за работата на слънчевия колектор се прави на база
неговата топлинна ефективност и количеството на полезната енергия отведена от колектора. Изпитанията на
колектора са реализирани в реални условия на стенд за тестване на слънчеви колектори, проектиран и реализиран по европейския стандарт.
Ключови думи: слънчеви колектори, коефициент на полезно действие
Key words: solar collectors, еffective thermal capacity

Увод
Ефективността в икономиката се постига
при активна връзка между научните изследвания и бизнеса. Създаването на връзки между
притежателите на знания и технологични продукти и фирмите води до добри резултати, които са в полза на потребителите. Възобновяемите енергийни източници и в частност топлинната слънчева енергия са ключови за намаляване
на очакваното нарастване на консумацията на
енергия в идващите години. Получаването на
топла вода от слънчева енергия е отдавна известен и удобен метод, като се има предвид
благоприятните географски и климатични условия за целогодишно използване на слънчевата
енергия в България. В последно време редица
български фирми развиват дейност в посока на
термично използване на слънчевата енергия.
Ефективността на резултатите им зависят и от
използването на съоръжения с високо качество.
Основен елемент на слънчевите термични
системи за получаване на топла вода са слънчевите колектори. Съществува голямо разнообразие в конструктивните и технологични решения на произвежданите слънчеви колектори.
Основният принцип при проектирането на
слънчеви колектори е свързан с максимално
оползотворяване на падналата върху повърхността на колектора слънчева енергия. Все по
често в слънчевите системи за производство на
топла вода се използват вакуумно-тръбни колектори. При тях абсорбера е монтиран във
348

вакуумирана
стъклена
тръба.
Вакуумнотръбните колектори спадат към средно температурните колектори, като работната температура на топлоносителя варира в интервала
80ºС÷150ºС. Поради използване на вакуум
наблюдаваме отсъствие на конвекция към
околната среда и от там по-ниски топлинни загуби в сравнение с плоските слънчеви колектори. Вакуумно-тръбните колектори притежават
по-висок коефициент на полезно действие.
Другите предимства, които обуславят тяхното
използване са по-ниски загуби от отражение на
слънчевата радиация, геометричната им форма
позволява максимално усвояване на дневната
слънчева радиация практически имат постоянна
дневна и сезонна използваемост. Към недостатъците на този вид можем да отнесем посложната им конструкция, което значително
оскъпява изделието.
Слънчевите колектори работят при променливи метеорологични и експлоатационни
условия. За да бъдат съпоставени и оценени
качествата на един колектор се провежда тест
за ефективност. Информация за поведението
на слънчевия колектор може да се получи от
моментната топлинна ефективност. Характеристиките на колектора зависят от два фактора
- количеството погълната енергия и топлинните
загуби в околната среда. Те могат да се оценят
при изпитанията на колектора за определяне
моментната топлинна ефективност при фиксирани работни условия. Моментната топлинна
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ефективност се определя от отношението на
отвеждания от слънчевия колектор топлинен
поток и падналия върху него поток слънчева
енергия.
1. Метод на работа
Слънчевият колектор на българска фирма,
който е изследван е вакуумно-тръбен. Представлява топлинна тръба с непряко загряване.
Състои се от 20 броя вакуумни тръби. Всяка от
тях е изработена от две различни по диаметър
концентрични тръби, в които е разположен абсорбер с цилиндрична форма и селективно
покритие фиг. 1.

Фиг. 1. Устройство на вакуумно-тръбния колектор
Легенда: 1. топлинна тръба; 2. абсорбер; 3. вакуумирана стъклена тръба; 4. колектор

Изпитанията на колектора са реализирани
в реални условия на стенд за тестване на слънчеви колектори с течен топлоносител в Централна лаборатория по слънчева енергия и нови
енергийни източници, БАН.
Стендът е проектиран и изпълнен съобразно единната европейска методика и европейския стандарт EN12975 – „Топлинни слънчеви
системи и елементи. Слънчеви колектори”.
Схема на стенда е показана на фиг. 2.
Изпитвания колектор се монтира на стенда
и отстои от земята на разстояние 0,6 m ориентиран в направление юг, с ъгъл на наклона към
хоризонта 45ºС. Тестовете се провеждат при
естествена слънчева радиация. В периода на
измерване ъгълът между слънчевите лъчи и
равнината на колектора не надвишава 20°.
Последователно се задават различни температурни режими на топлоносителя на входа
на колектора, и се определя влиянието на външните фактори върху термодинамичните характеристики на слънчевия колектор.
Температура на входа Тin и на изхода Тout
на колектора се реализира чрез температурни
сензори Pt100, като измерванията с точност
по-добра от 0,1°С.

Фиг. 2. Стенд за тестване на слънчеви колектори
Легенда: 1. тестван слънчев колектор, 2. температурни сензори, 3. разширителен съд, 4. резервоар, 5. помпа,
6. байпас, 7. регулиращ вентил, 8. филтър, 9. разходомер, 10. наблюдателно стъкло, 11. прецизен терморегулатор, 12. демпфер, 13. смесителен блок, 14. охлаждащ агрегат

Масовия дебит на топлоносителя (m) се
отчита от разходомер производство на фирма
„DANFOSS”, Дания, тип „MASS 6000”, който
измерва и контролира разхода. По време на
тестовете дебита на водата за колектора се задава и поддържа в диапазона 110 ± 2 kg/h.
Според стандарта дебитът е пропорционален на

площта на абсорбера на колектора, която в
случая е A=1,5 m2. Абсорбиращата площ на
колектора е изчислена, като произведение от
броя на вакуумните тръби (20 броя), дължината
на покритието и диаметъра на тръбите, т.е. за
площ е приета ортогоналната проекция на ци-
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линдричните абсорбиращи повърхности върху
равнината на колектора.
Измерването на слънчевата радиация става в плоскостта на колектора с пиранометър
тип CM 11 „KIPP&ZONEN”, уред първи клас на
точност и обхват до 3 µm дължина на вълната.
Тестовете се провеждат при интензитет на пълната слънчева радиация G над 800 W/m2.
Дебитът на флуида, постъпващ в колектора и неговата входяща температура остават
постоянни, а изходящата температура на топлоносителя на изхода от колектора се променя
главно в зависимост от промяната на интензитета на слънчевата радиация и температурата
на околната среда.
Потокът на флуида, при който се провежда изпитанието, се установява постоянен за
целия цикъл на измерването и задължително се
контролира преди започване на експеримента,
за да влезе системата в стационарен режим.
Точността на измерване и поддържане на дебита на флуида преминаващ през колектора е
±1% от измерваната стойност.
В процеса на тестване непосредствено се
измерват следните величини:
− температура на топлоносителя на входа на колектора, Tin, °C;
− температура на топлоносителя на изхода на колектора, Tout, °C;
− температура на околната среда, Ta,
°C;
− масов дебит на топлоносителя, циркулиращ в слънчевия колектор, m, kg/s;
− плътност на потока на сумарната
слънчева радиация, попаднала на повърхността на колектора, G, W/m2.
Теста се реализира при достигане на квазистационарен режим, който трябва да е поне
четири пъти по-дълъг от времеконстантата на
колектора. Счита се, че колекторът е достигнал
квазистационарен режим, когато нито един от
измерваните параметри не излиза извън границите, определени за него по време на тестването. Тестването за една точка е в рамките на
няколко минути, за които се осредняват измерваните величини. Продължителността му зависи
от получаването на достатъчно точки отговарящи на изискванията на европейския стандарт
за построяването на графичната зависимост за
коефициента на полезно действие.
Моментната топлинна ефективност на
слънчевия колектор се определя от отношението на отведения от слънчевия колектор топли-
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нен поток Qск и падналия върху слънчевия колектор поток от слънчевата енергия Qпад.
ηск=Qск/Qпад, %
(1)
ηск=Qск/АскG, %
(2)
където:
Аск е площта на абсорбера, m2 ;
G – интензитет на сумарната слънчева
радиация, W/m2 .
При определяне на ефективността (ηск) на
колектора се използва средната температура
на топлоносителя
(3)
ηск=f(Тm)=f[(Тin+Тout)/2].
2. Резултати и анализ
В резултат на получените експерименталните данни и проведените анализи на изпитанията е определена термодинамичната характеристика на изследвания вакуумно-тръбен колектор - коефициент на ефективност. Обработването на експерименталните данни е осъществява със софтуерни продукти. Данните от измерените и изчислените величини са използвани за построяване на графичните зависимости
на топлинната ефективност за изследвания колектор. Таблицата с величините е сортирана по
фактора (Tm-Ta)/G. Коефициентът на ефективност ηск на изследвания колектор е изчислен за
дадената площ на абсорбера A=1,5 m2.
Резултатите за коефициента на ефективност са обработени в графичен вид, а характеристиката е апроксимирана с линейна и квадратична зависимост. Апроксимацията е осъществена по метода на най-малките квадрати.
Топлинната ефективност на изследвания колектор е представена на фиг. 3. От графичната
зависимост може да се определи реално оползотворената слънчева енергия при различни
температури на околната среда и топлоносителя, както и попадащата върху колектора слънчева радиация. На ординатата на графиките е
нанесен коефициента на ефективност (коефициент на полезно действие), а на абсцисата
фактора (Tm–Ta)/G, m2K/W. Ефективността на
колектора е линейна функция от този фактор,
който отразява влиянието на експлоатационните условия. Ъгловият коефициент при нулева
стойност на фактора (Tm–Ta)/G=0, отразява
конструктивните особености на колектора.
Максималната стойност на коефициента
на полезно действие за изследвания вакуумнотръбен колектор е 67% (при дебит 110 kg/h
избран съгласно стандарта), а ъгловия коефициент на правата е 2,62 W/m2К (фиг. 3).
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Фиг. 3. Коефициент на полезно действие на вакуумно-тръбния слънчев колектор

От графиката се вижда ясно, че с увеличаване на интензитета и намаляване на температурната разлика, коефициентът на ефективност
се повишава. Оптичните загуби, както се вижда
на фиг. 3. не зависят от температурната разлика, а термичните загуби нарастват с увеличаване на температурната разлика.
Топлинните загуби на слънчевия колектор
са изчислени спрямо абсорбиращата повърхност и са 1,746 W/m2К и са представени графично на фиг. 3. Топлоизолационните качества
и конструктивните особености определят топлинните загуби. За сравнение може да се посоm
kg/h
110,6296

чи, че коефициентът на топлинни загуби за найдобрите конструкции варира от 1,5-2,6 W/m2К.
Когато от колектора не се отвежда топлина под формата на полезна енергия, температурата се повишава дотогава, докато полезната
енергия и загубите се изравнят. Това означава,
че цялата мощност се губи поради топлинни
загуби. В този случай не се отдава полезна
мощност и к.п.д. е нула (η=0) и се получава
температура на застой или стагнация. При работен режим на стагнация за изследвания колектор, стойността на фактора (Tm–Ta)/G е
0,256 m2K/W, (фиг. 1.).
Проведен е и тест при отсъствие на слънчево греене, за да се определят топлинните загуби в този случай. Отчетена е и топлината от
дифузното излъчване, като коефициента на
ефективност е приет 67%. Целта е да се оценят топлинните загуби, дължащи се на качествата на вакуумните тръби и на изолираната с
вата колекторна тръба. Теста е реализиран при
условията посочени в табл. 2. Слънчевият колектор губи 1,059 W/К, като топлинните му
загуби са 0,706 W/m2К, изчислени спрямо абсорбиращата повърхност.

Табл. 2. Измерени и изчислени величини, за теста при липса на слънчево греене
Ta
Tout
Tin
G
Q
Q
Q
W/m2
W
W/K
W/m2K
°C
°C
°C
23,58028
86,96693
87,45725
4,301818
- 67,3834
- 1,05895
- 0,70597

Изводи
Максималната стойност на коефициента
на полезно действие, (за изследвания вакуумнотръбен колектор тя е 67%), зависи от оптичните характеристики на прозрачното покритие, и
степента на поглъщане на абсорбера.
Оптичните свойства на стъклата, както и
оптичните свойства на абсорбера влияят върху
ъгловия коефициент (2,62 W/Km2) и точката на
пресичане с ординатата. При нарастване на
интензитета и намаляване на температурната
разлика между средната температура на топлоносителя и температурата на околната среда, ефективността на слънчевия колектор се
увеличава. Когато фактора (Tm–Ta)/G е нула
(средната температура на топлоносителя е
равна на температурата на околната среда)
липсват топлинни загуби от слънчевия колектор
към околната среда и ефективността на колектора се определя само от оптичните характеристики на тръбите и абсорбера.
Високата ефективност на вакуумнотръбните слънчеви колектори се проявява при

високи стойности на този фактор – когато температурната разлика между флуида и околния
въздух е висока или когато има ниска слънчева
радиация. Това са случаите на ниска температура на околния въздух (през зимата и преходните периоди) или когато е необходимо топлоносител с висока температура.
Топлинните загуби на слънчевия колектор
са изчислени спрямо абсорбираща повърхност
и са 1,746 W/m2К, а при неосветен колектор 1,059 W/m2К и съответно за единица площ
0,706 W/m2К. Колектор с ниски стойности на
топлинните загуби функционира добре при ниски външни температури и малък интензитет на
слънчевата радиация. Наблюдава се силна зависимост на коефициента на ефективност от
ъгъла на падане на слънчевите лъчи, въпреки
че ъгъла (между слънчевите лъчи и нормалата
към равнината на колектора) е по-малък от 20
градуса. Причината за това са геометричните
особености на колектора, но благодарение на
тях изследвания колектор работи ефективно подълго време в сравнение с плоските колектори
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в рамките на деня. Не беше установено влошаване на топлинните характеристики на колектора във времето. Отклоненията са в границите
на разсейване на стойностите от измерването.
Абсорбиращата повърхност е цилиндър и радиалната проекция на направлението на слънчевите лъчи не оказва влияние в голям ъглов диапазон (докато тръбите не започнат да се засенчват взаимно). Колекторът има много добра
ъглова характеристика. Работи ефективно подълъг период от време.
Изследваният вакуумно-тръбен колектор
показа много добри качества, оценени спрямо
трите конструктивни фактора, които оказват
влияние върху стойността на коефициента на
ефективност - топлопренасяне, геометрия на
тръбата и поглъщане на дифузната светлина.
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INVESTIGATION OF EVACUATED TUBE SOLAR COLLECTORS
1

Maya Stoyanova1, Rumen Stoikov1, Lilyana Takeva2
Central Laboratory of Solar Energy and New Energy Sources, Bulgarian Academy of Science,
Sofia, Bulgaria
2
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract

Renewable energy sources are local resources that can provide independence and increase security of supply.
Their development can play a key role for local sustainable development. In recent years thermal solar installations
for hot water production are increasingly gaining popularity. Solar collectors are the basic elements of such
installations. They become still perfect and various construction solutions are offered. The purpose of this
development is to study the thermodynamic characteristics of vacuum tube solar collector, met on behalf of the
Bulgarian company. Assessing the work of the research is done on the manifold base its thermal efficiency and the
amount of useful energy removed from the collector. Collector tests are realized in real conditions of bench testing
of solar collectors, designing and implementing European standards.
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СИЛОВО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ЦИРКУЛЯРНО УСТРОЙСТВО КЪМ
ХОРИЗОНТАЛЕН БАНЦИГ
Славчо Соколовски, Ненчо Делийски
Лесотехнически университет, София
Резюме
В работата се дава методологията на силово изчисляване на циркулярно устройство, което се използва за
надлъжно разкрояване дъски, получавани при разбичване на трупи на хоризонтален банциг. С помоща на устройството операциите на разбичване и надлъжно разкрояване се съвместяват. По този начин се намаляват
размерите и масата на дъските, а така също се намаляват и деформациите в тях. Устройството се състои от
три механизма (за рязане, за вертикалното и хоризонталното преместване на циркулярния трион) и носеща
плоча, с която се монтира към хоризонталния банциг. Определени са силата имощността на рязане, силите в
направляващите и винтогаечните предавки в механизмите за вертикалното и хоризонталното преместване на
механизма за рязане. Определена е мощността на електродвигателите за задвижване на механизма за рязане и
на редукторите на механизмите за вертикалното и хоризонталното преместване на циркулярния трион.
Ключови думи: хоризонтален банциг, циркулярно устройство, трупи, дебели дъски
Key words: horizontal band-saw, circular saw device, log, lumber

Увод
След като дървообработващите предприятия преминаха на пазарен принцип на работа, в
тях все по-често като основна машина за разбичване на трупи се използват хоризонтални
банцизи. При традиционно прилаганата схема
на бичене с тях се получават двустранно незаръбени дъски с големи размери и маса (фиг.
1.). След това тези дъски се разкрояват по
дължина на друга машина.

оформена база и във вертикалната равнина
(фиг. 2б.). Това се получава непосредствено
преди разбичването на трупа на хоризонталния
банциг с помощта на допълнително циркулярно
устройство.

а)
б)
Фиг. 2. Схема на бичене с хоризонтален банциг и
разполовяване с допълнително циркулярно устройство (а) и получавани с нея материали (б)
а)
б)
Фиг. 1. Традиционна схема на бичене с хоризонтален банциг (а) и получавани с нея материали (б)

Преместването на дъските става най-често
ръчно, поради липса на транспортьори, съоръжени с манипулатори за избутване. Това затруднява персонала, обслужващ банцига.
При надлъжното разкрояването на широките дъски, поради вътрешните биологични
напрежения в дървесината се получават изкривявания и пукнатини в челата им. Затова е подобре получаваните бичени материали да бъдат
с по-малки широчини. Това може да се постигне, като опрерациите по разбичване и надлъжно разкрояване се проведат едновременно
(фиг. 2.). В този случай се получават две само
едностранно незаръбени дъски, които имат

В настоящата работа е дадена методика за
силовото изчисляване на циркулярно устройство към хоризонтален банциг, предназначено да
разполовява широките бичени материали при
тяхното получаване. То се монтира пред банцига и с него операциите на разбичване и надлъжно разкрояване се съвместяват. По този
начин се намаляват техните размери и маса и
се минимизират деформациите в получаваните
янове и дъски.
1. Устройство и действие на циркулярното устройство
На фиг. 3. е показана схема на предложено от нас в [4] циркулярно устройство за
хоризонтален банциг. To се състои от три механизма - един за рязане и два за преместване-
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то му във вертикално и в хоризонтално направление.
Механизмът за рязане е изпълнен от специален електродвигател с удължен ротор, на
който между два фланеца е закрепен циркулярния трион. Механизмът за рязане се монтира върху супорта 7, който се измества във
вертикално направление по направляващите 2
посредством механизма за вертикално преместване така, че да се намира в двете крайни
положения: горно и долно.

Задвижването на двата механизма за преместване е механизирано и се състои от електродвигател 14, червячни редуктори 3, 12 и
винто-гаечни предавки 4, 13.
Винто-гаечната предавка се състои от въртящи се гайки 3 и 12, които са и червячни колела на червячните редуктори и осово изместващи се винтове 4 и 13, неподвижно хванати
към супортите 6 и 7.
Захващането на циркулярното устройство
към банцига не е показано на фиг. 3., тъй като
то зависи от спецификата в конструкцията на
хоризонталния банциг.
2. Методика за силово изчисляване на елементите на циркулярно устройство
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d

В горно положение механизмът за рязане
се позиционира при разбичване на трупи с малък диаметър, а също в началото на разбичване на всеки труп, когато се отрязват капаци от
него. В това положение циркулярното устройство не участва в процеса на рязане.
В долно крайно положение механизмът за
рязане се позиционира при надлъжно разполовяване на широките и дебели дъски. В това
положение циркулярният трион прорязва до
равнината, в която реже лентата на банцига.
Хоризонталното преместване на механизма за рязане се осъществява чрез супорта 6,
който се измества в хоризонтално направление
по направляващите 1 заедно със супорта за
вертикално преместване. Това се налага, когато трупите не са прави и не са цилиндрични.
В този случай след захващане на труп със
споменатите дефекти върху вагонетката, оста
му се измества наляво или надясно спрямо
осовата линия на вагонетката. Тогава с устройството за хоризонтално преместване циркулярният трион се позиционира по оста на трупа.

D

Фиг. 3. Циркулярно устройство за хоризонтален
банциг

2.1. Механизъм за рязане
Необходимо е да се определят силите на
рязане и на подаване, с които да се изчислят
мощностите за рязане и подаване и въз основа
на това да се изберат електродвигателите за
задвижване на отделните механизми на устройството. Тъй като се предвижда да се използват съществуващите механизми за подаване
на хоризонталните банцизи е необходимо само
да се провери тяхната възможност да поемат и
натоварването от новото циркулярно устройство.
На фиг. 4. е показана схема на механизма
за рязане на циркулярното устройство. Състои
се от циркулярен трион 1, фланци 2 и електродвигател 3.

Фиг. 4. Механизъм за рязане на циркулярното устройство

Тангенциалната компонента на силата на
рязане F1 (N) за надлъжно бичене (фиг. 5) се
определя по уравнението [1]
K .b.h.u
,
(1)
F1 =
υ
където:
K е специфичната работа на рязане, J.m-3;
b - широчина на прореза, m;
h - височина на рязане, m;
u - скорост на подаване, m.s-1;
υ - скорост на рязане, m.s-1.
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Специфичната работа на рязане K (J/m3)
при надлъжно рязане е равна на [1]
a r . p.s
α .h
+
,
(2)
K =k+
b.u z . sin θ
b
където:
k е налягането по предната страна на зъбите, Pa;
ar - коефициент на затъпяване;
p – линейно налягане по задния ръб на зъбите, N.m-1;
s – дебелина на триона, m;
α - интензивност на триенето на стружките по страничните страни на прореза, Ра.
h - височина на рязане, m;
uz - подаване на зъб, m;
θ - ъгъл на срещане, rad.
Линейното налягане р (N.m-1) по задния
ръб на зъбите за твърда широколистна дървесина е
p = 4900 + 2580.θ .
(3)

θ

0,7.h.n
.
sin θ

(5)

Подаването на зъб uz се определя от скоростта на подаване u на трупите при грубо
рязане. То се изменя автоматично в границите
uz=(0,2 ÷ 0,3).10-3 m според разполагаемата
мощност на рязане (електродвигателя). При
изчисляването приемаме максималнитe стойности за подаването на зъб uz=0,3.10-3 m и
скорост на подаване u=0,33 m/s (u=20
m/min) при брой на зъбите на циркуляра z=24.
Ъгълът на срещане θ (в градуси) на зъбите на циркуляра с дървесните влакна при надлъжно рязане зависи от диаметъра на циркуляра D и височината на рязане h (фиг. 5.). Определя се по уравнението
D−h
θ = arccos
,
(6)
D
където:
D е диаметърът на циркуляра, m;
h - височина на рязане, m.
Конструктивните размери на циркулярните
триони се вземат от каталози на фирмите
„Pilana” - Чехия, „Технолес” ООД - България.
Мощността на рязане Р1 (W) за надлъжно
бичене се определя по уравнението [1]
P1 = K .b.h.u .
(7)

θ

Фиг. 5. Сили при рязане с циркулярен трион

Интензивността на триенето на стружките
по страничните страни на прореза α (Ра) се
взема за чапразени зъби α =736.103 Ра.
Налягането по предната страна на зъбите
k (Ра) за твърда широколистна дървесина е
равно на
k = 106 [(15,75 + 19,3.θ )δ + (0,0883 + 0,1124.θ )υ] −

− 10 6 [(7,46 + 11,24.θ)] ,

ar = 1+

(4)

където δ е ъгълът на рязане, rad.
Коефициентът на затъпяване ar за едносменна работа, при коефициенти на използване
на работния ден 0,6 и на машинното време 0,8
и радиус на закръгление на зъбите 10 μ m се
определя от зависимостта

Радиалната компонента на сила на рязане
R1 (N) при надлъжно бичене (фиг. 5.) е
R1=m.F1,
(8)
където m e коефициент, зависещ от състоянието на зъбите на циркулярния трион. При остри
зъби m=0,5, при затъпени m=2,0.
Силата на подаване Q1 (N) за надлъжно
бичене с циркулярен трион (фиг. 5.) се определя по уравнението [2]
Q1=F1.cos θ +R1.sin θ +f(G+F1.sin θ –
–R1cos θ ),
(9)
където f e коефициент на триене.
Силата на подаване Q1 e необходимо да се
вземе предвид при изчисляването на мощността
на подаване на хоризонталния банциг.
2.2. Изчисляване на механизма за вертикално
преместване на режещия механизъм
На фиг. 6. е показана схемата на механизма за вертикално преместване на рeжещия
механизъм.
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FТР – силата на триене в направляващите
на супорта, N. Определя се по уравнението FТР= μ 3 F3.
(11)

Фиг. 6. Схема на механизма за вертикално преместване

Състои се от супорт 7, върху който се
монтира електродвигателят с циркулярния трион 6.
Супортът се вдига и сваля по направляващите 2 с помощта на червячния редуктор 4 и
винто-гаечната предавка 5.
Винто-гаечната предавка се състои от ходов винт 5 и гайка, която същевременно е и
червячно колело на червячния редуктор.
Червячният редуктор е с горен червяк, задвижван от електродвигателя 1, захванат фланцово към тялото на редуктора.
2.2.1. Силови изчисления
За да се направят якостните изчисления на
елементите на устройството за вертикално
преместване на циркулярния трион е необходимо за се определят силите, които ги натоварват.
Натоварването на двигателния винт е сбор
от силите на тежестта на елементите, които се
повдигат и силите на триене в направляващите
на супорта, т.е.
F2 = s (GДВ + GC 1 + FTP ) = s (GДВ + GС1 + μ 3 .F3 ) , (10)
където:
F2 е осовата сила, натоварваща винта, N;
GДВ - сила на тежестта на електродвигателя, N;
GС1 - сила на тежестта на супорта за вертикално преместване, N;
s - коефициент, отчитащ точността на изчисленията. Приема се s=1÷3;
μ 3 - коефициент на триене в направляващите на супорта;
F3 – нормална сила в направляващите на
супорта, N;
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Определянето на силата на триене в направляващите на супорта зависи от конструктивните размери на супорта и от начина на
регулиране на хлабината в триещите се възли.
Подходящи за използване за случая са плъзгащите направляващи. Те трябва да осигуряват
стабилност на режещия механизъм при работа,
да поемат напречните сили от рязането на триона и да позволяват придвижване на супорта и
в случаите на попадане на прах и дървесни
трици върху тях.
Направляващите трябва да имат достатъчна дължина, за да се избегне заклинване и задиране. Силата на триене се получава от силите на тежестта на електродвигателя и супорта,
които действат ексцентрично спрямо направляващите и се стремят да заклинят супорта. Тези
две сили създават двойката сили F3 с рамо h3
(фиг. 6.). Силата F3 се определя от условието
за равновесие на силите спрямо опорните точки, т.е. GДВ .h1 + GС1.h2 = F3 .h3 .
От тук следва, че F3 е равна на
GДВ .h1 + GС1.h2
,
(12)
F3 =
h3
където:
F3 e нормалната сила, действаща върху
направляващите, N;
GДВ - сила на тежестта на електродвигателя и режещия механизъм, N;
GC1 - сила на тежестта на супорта, N;
h1 - рамо на силата GДВ, m;
h2 - рамо на силата GС1, m;
h3 - рамо на двойката сили F3, m.
Осова сила F2 на двигателния винт се получава чрез въртене на гайката, която същевременно е и червячно колело на червячната
предавка (фиг. 6.). В този случай въртящият
момент на червячното колело M2, който е равен
на въртящия момент на гайката, се определя
по уравнението [3]:
M 2 = M Р + M ТЛ ,
(13)
където:
M Р e триещият момент в резбата, N.m;
M ТЛ − триещ момент в търкалящия лагер,
N.m.

СИЛОВО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ЦИРКУЛЯРНО УСТРОЙСТВО КЪМ ХОРИЗОНТАЛЕН БАНЦИГ

Предвижда се гайката да бъде лагерувана
на търкалящи лагери. Триещият момент в резбата MР е:
M Р = 0,5.F2 d Р 2 tg (ψ + ρ′) ,
(14)
където:
F2 – осова сила (N), натоварваща винта,
която е определена по уравнение (10);
d P 2 - среден диаметър (m) на резбата,
който е определен по таблици за стандартни резби [3];
ψ - ъгъл на изкачване резбата, °. ОпредеP
; (15)
π.d P 2
Р – стъпка на резбата, m. Тя се определя
по таблица за стандартни резби [3];
ρ′ - коефициент на триене в резбата, °.
Определя се по израза ρ′ = arctg μ′ , където

ля се по уравнението ψ = arctg

n2 – честота на въртене на гайката, min-1.
Приема се n2=200 min-1 [5];
η – коефициент на полезно действие на
червячната и винто-гаечната предавка.
Приема се η =0,6.
2.3. Механизъм за хоризонтално преместване
на режещия механизъм на циркуляра за хоризонтален банциг
На фиг. 7. е показана схемата на механизма за хоризонтално преместване на режещия механизъм.

μ ' е коефициентът на триене в трапецо-

видна резба. Приема се μ ' =0,23.
Триещият момент в двойката търкалящи
лагери MТЛ e:
M ТЛ = μ 2 .F2 .d b ,
(16)
където:
μ 2 e приведеният коефициент на триене в
търкалящия лагер. Приема се μ 2 =0,05;
d Р2 - вътрешен диаметър на търкалящия
лагер, m.
2.2.2. Определяне на мощността на електродвигателя на редуктора за вертикално преместване на режещия механизъм
За конструктивното разработване на червячния редуктор трябва да се определи необходимата мощност за вертикално преместване на
режещия механизъм. Тази мощност се определя по известната връзка между въртящ момент,
P
честота на въртене и мощност: M 2 = 9550 2 . С
n2
отчитане на коефициента на полезно действие
на механизма η , за мощността се получава:
M 2 .n2
,
(17)
9550.η
където:
Р2 е мощността за задвижване на червячния редуктор за вертикално преместване
на режещия механизъм, kW;
M2 – въртящ момент на гайката, N.m. Определя се по уравнение (13);
P2 =

Фиг. 7. Схема на механизма за хоризонтално преместване на режещия механизъм

Той се състои от супорт 3, който се премества по плочата 2 с помощта на червячния
редуктор 7 и винто-гаечната предавка 8 заедно
със супорта за вертикално преместване 4, на
който е монтиран електродвигателя 6 с циркулярния трион 5. Супортът 3 се премества наляво и надясно по направляващите 1 с помощта на винто-гаечната предавка, която се състои
от двигателен винт 8 и гайка, която същевременно е и червячно колело на червячния редуктор.
Червячният редуктор 7 е с горен червяк,
задвижван от електродвигател, захванат фланцово към тялото на редуктора.
2.3.1. Силови изчисления
За да се направят якостните изчисления на
елементите на устройството за хоризонтално
преместване на циркулярния трион е необходимо да се определят силите, които ги натоварват.
Осовата сила, натоварваща двигателния
винт, е сбор от силите на триене в хоризонталните направляващи на супорта, носещ елементите на устройството за вертикално преместване и електродвигателя с циркулярния трион
(18)
F4=FTP= μ 4 (2F5+GОБ),
където:
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F4 е осовата сила, натоварваща винта, която е равна на триещата сила в направляващите, N;
μ 4 - коефициент на триене в направляващите на супорта;
F5 – нормална сила в направляващите на
супорта, N. Определя се от уравнението за
равновесието на силите, действащи в направляващите F5 .l4 = GДВ .l1 + GС1.l2 + GС 2 .l3 , откъдето силата F5 е равна на
GДВ .l1 + GС1.l2 + GС 2 .l3
,
(19)
F5 =
l4
където:
G ДВ е силата на тежестта на електродвигателя с циркулярния трион, N;
GС1 - сила на тежестта на супорта за
вертикално преместване, N;
GС 2 - сила на тежестта на супорта за
хоризонтално преместване, N;
l1 – рамо на силата GДВ , m;
l2 – рамо на силата GС 1 , m;
l3 – рамо на силата GС 2 , m;
l4 - рамо на двойката сили F1, m;
GОБ – нормалната сила в долната направляваща, N. Тя се определя като
сума от силите на тежестта на елементите, натоварващи направляващите, т.е.
(20)
GОБ= GДВ + GС1 + GС 2 .
2.3.2. Определяне на мощността на електродвигателя на редуктора за хоризонтално преместване на режещия механизъм
За конструктивното разработване на червячния редуктор трябва да се определи необходимата мощност за хоризонтално преместване
на режещия механизъм. Тя се определя по известнатата връзка между въртящ момент, чесP
тота на въртене и мощност: M 3 = 9550 3 . С
n2
отчитане на коефициента на полезно действие
η за мощността се получава:
M .n
P3 = 3 2 ,
(21)
9550.η
където:
Р3 е мощността за задвижване на червячния редуктор за хоризонтално преместване на режещия механизъм, kW;
M3 – въртящият момент на гайката, N.m;
Определя се по уравнения (13), (14) и
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(16), като вместо силата F2 се вземе силата F4 , определена по уравнение (18);
n2 – честота на въртене на гайката, min-1.
Приема се n2=200 min-1 [5];
η – коефициент на полезно действие на
червячната предавка и винто-гаечната предавка. Приема се η =0,6.
Заключение
Разработената методика за силови изчисления на механизмите за рязане, вертикално и
хоризонтално преместване на циркулярното
устройството за хоризонтален банциг ще позволи да се направи машинно-конструктивна
документация за неговото последващо изработване.
Разработеното циркулярно устройство е
самостоятелно и може да се монтира към всеки хоризонтален банциг.
С помощта на устройството операциите на
разбичване и надлъжно разкрояване на дебелите дъски се съвместяват. По този начин се намаляват размерите и масата на получаваните
бичени материали и се понижават възникващите в тях деформации и пукнатини.
Настоящата работа е реализирана при разработването на проекта №46/2009, който се подпомага финансово от НИС при ЛТУ - София.
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STRENGTH CALCULATION OF THE ELEMENTS OF CIRCULAR SAW DEVICE
INSTALLED ON A HORIZONTAL BAND SAW
Slavcho Sokolovski, Nencho Deliiski
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The methodology of strength calculation of a circular device which is used for longitudinal cutting out of
planks and boards produced in the process of lumber sawing by means of a horizontal band-saw is presented in
the present work. The operations of sawing and longitudinal cutting out are combined with the help of this device.
In this way the dimensions and the mass of the planks and the boards are reduced, as well as the obtained
deformations are minimized. The device is composed of three mechanisms (for cutting out, for vertical and
horizontal movement of the circular saw) and a supporting table, by means of which it is fixed on the horizontal
band-saw. The power of cutting, the strength and the pressure in the guiding bars and the screw-nut gears in the
mechanisms for vertical and horizontal shifting of the circular saw are evaluated. The power of the electro motors
used for the driving of the mechanism for cutting out and the reduction gears of the mechanisms for vertical and
horizontal movement of the circular saw are determined.
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АВТОМАТИЗИРАНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ЕНЕРГОЕФЕКТИВЕН ВЪЗДУХООБМЕН В
ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ЛАКИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ ИЗДЕЛИЯ
Ненчо Делийски1, Славчо Соколовски1, Ладислав Дзуренда2
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Резюме
В настоящата работа се описва оразмеряването, проектирането и реализирането от авторите на автоматизирана инсталация за енергоефективен топлообмен в помещение за лакиране на дървени изделия. Дадено е
аеродинамичното и топлинно оразмеряване на инсталацията и изготвянето на конструктивна документация за
нейното изработване. В работата се описва и илюстрира графично и снимково извършеното от авторите и се
представят постигнатите технико-технологични и икономически резултати.
Ключови думи: дървени изделия, лакиране, въздухообменна инсталация, автоматизация, енергийна ефективност
Key words: wood materials, applying varnish, air exchange installation, automation, energy effectiveness

Увод
Помещенията за лакиране на дървени детайли и изделия в мебелната промишленост
често се оборудват с лаконанасяща кабина,
която е снабдена с извод за отвеждане от помещението с помощта на вентилатор на изпаренията от разтворителя на лака.
Заради изпаренията се налага да се осигурява постоянна вентилация на помещението. За
да не се получи недостиг на чист въздух за
работниците в помещението е необходимо,
колкото въздух се изкарва с вентилатора на
кабината, толкова да се вкарва свеж въздух от
атмосферата.
Необходимо е също да се поддържа определена температурата в помещението, която се
изисква по технология и за нормални условия
на работа. За целта през студените дни на годината се налага постъпващият от атмосферата въздух да се подгрява до изискуемата температура в помещението.
Цел на настоящата работа е да се предложи методология за аеродинамично и топлинно
оразмеряване и за машинно-конструктивно
проектиране и реализиране на автоматизирана
инсталация за енергоефективен въздухообмен
в помещение за лакиране на дървени изделия,
снабдено с кабина за лаконанасяне.
1. Аеродинамично и топлинно оразмеряване на
инсталацията
Изходни данни за аеродинамично и топлинно оразмеряване на разглежданата инсталация са:
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−

дебитът на вентилатора, отвеждащ отработилия въздух от кабината за лаконанасяне;
− изискуемата температура в помещението за лаконанасяне.
В качеството на пример за аеродинамично
и топлинно оразмеряване, а също за машинноконструктивно проектиране на инсталация ще
използваме показаната на фиг. 1. кабина за
лаконанасяне, доставена в „Бук-Тетевен” АД,
с. Гложене. Дебитът на отвеждащия отработилия въздух вентилатор в горния край кабината,
е 9000 m3.h-1.
В зависмост от вида на използвания лак, в
помещението за лаконанасяне е необходимо да
се поддържа температура в границите от 180С
до 260С.

Фиг. 1. Общ вид на кабина за лаконансяне с дебит
на вентилатора й 9000 m3.h-1

Ефективен въздухообмен с осигуряване на
зададена температура в помещението за лако-

Ненчо Делийски, Славчо Соколовски, Ладислав Дзуренда

нанасяне може да бъде осъществен с помощта
на въздухоотоплителни апарати.
На пазара у нас се предлагат работещи с
пара или гореща вода въздухоотоплителни апарати на множество чуждестранни фирми. Водещ специализиран производител на такива
апарати у нас е „Климатех” АД, гр. Димитровград. Тази фирма е с 40-годишен опит в производството на технически средства за климатизация и вентилация и има изградена система за
управление на качеството, сертифицирана по
ISO 9001:2000.
Произвежданите в „Климатех” АД въздухоотоплителни апарати имат съпоставими технически характеристики с тези на аналогичните
вносни апарати, при почти двойно по-ниска
цена. Това обуславя предпочитането им за
вграждане в разглежданата инсталация.
На фиг. 2. е показан общият вид от лицевата (с жалузите) им страна на работещите с
пара или гореща вода въздухоотоплителни апарати тип ВА, произвеждани в „Климатех” АД,
гр. Димитровград.

Фиг. 2. Общ вид на въздухоотоплителни апарати,
производство на „Климатех”АД

В табл. 1. е дадена техническата характеристика на въдухоотоплителните апарати тип
ВА.
За осигуряване на нормални условия на
работа в помещението за лаконанасяне е необходимо дебитът на постъпващия с помощта на
въздухо-отоплителните апарати свеж въздух да
бъде приблизително равен на дебита на монтирания върху кабината вентилатор за отвеждане
от помещението на отработилия въздух.
С използване на данните от първия ред на
табл. 1. е установено, че изискуемият в разглеждания случай дебит от 9000 m3.h-1 на постъпващия в помещението въздух от атмосферата може да бъде осигурен с помощта на 9
броя апарати тип ВА-1, или с 6 броя апарати
тип ВА-1,5, или с 4 броя апарати тип ВА-2,5,
или с 3 броя апарати тип ВА-3,3 или пък с 2
броя апарати тип ВА-5. Всички тези варианти
осигуряват практически един и същ сумарен
дебит на въздуха, равен на около 9000-10000
m3.h-1.

Табл. 1. Техническа характеристика на въздухоотоплителните апарати тип ВА

В ценово отношение най-благоприятен се
оказва вариантът с 2 броя апарати тип ВА-5.
Този вариант удовлетворява също така изцяло изискването въздухоотоплителните апарати да бъдат вградени в два от прозорците на
сравнително неголямото налично помещение за
лаконанасяне. Освен това тези прозорци са в
непосредствена близост до наличните, разположени до тавана при външната стена на помещението тръбопроводи за подвеждане на
гореща вода към апаратите и за отвеждане на
отработилата вода от тях.
Топлинната мощност на избраните апарати
е многократно по-голяма от изискуемата за
поддържане на необходимата температура в
помещението през студените месеци на годината. Затова е абсолютно наложително изгражданата инсталация да бъде снабдена със система за автоматично управление (САУ) на температурата в помещението [1, 2].
Устройството и принципът на действие на
такава САУ не сe разглеждат в настоящата
работа.
2. Машинно-конструктивно проектиране на
инсталацията
Машинно-конструктивното проектиране на
инсталацията обхваща следните нейни сътавни
части:
а) Метални рамки за разполагане на двата въздухоотоплителни апарата тип
ВА-5 и вграждането им в налични 2
прозореца от помещението за лаконанасяне;
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б) Въздуховод за отвеждане в атмосферата на отработилия въздух от лаконанасящата кабина, заедно с метална
рамка за присъединяването му към
съществуващия извод на кабината.
2.1. Проектиране на рамки за разполагане на
въздухоотоплителните апарати в инсталацията
На фиг. 3. е показана схема с монтажните, присъединителните и габаритните размери
на избраните за използване в инсталацията въздухо-отоплителни апарати тип ВА-5.

Фиг. 3. Монтажни, присъединителни и габаритни
размери на апаратите тип ВА-5

От фигурата се вижда, че присъединителният отвор за въвеждане на горещата вода в
тези апарати, като и за отвеждане на отработи-

лата вода от апаратите, е равен на 1¼” (Ду=32
mm).
С използване на показаните на фиг. 3 размери, а също и съобразявайки се с размерите
на наличните прозорци на помещението за лаконанасяне, са проектирани по 2 броя метални
рамки, върху които се разполагат въздухоотоплителните апарати (фиг. 4.).
Рамките на фиг. 4. представляват заваръчна конструкция от стоманени П-профили.
Всяка рамка се разполага в края на наличните прозорци по дебелина на стената върху
стоманени плочи 1 от долната и горната им
страна.
Плочите предварително се захващат с анкерни болтове 6 към долната и горната стена в
отвора за прозорците и след това към тях се
заваряват двете рамки.
Едната рамка се заварява от вътрешната, а
другата от външната страна на касата на прозореца така, че да са продължение на стената.
Въздухоотоплителният апарат 4 се монтира с болтове 10 към П-профилите 7, свързващи конзолите 5 и 9, които са заварени към
вертикалните рамене на двете рамки 2.
Свободните пространства 3 странично от
рамките се запълват с боядисани в бяло ламарини, между които се разполага топлоизилираща минерална вата.
Пространствата под въздухоотоплителните
апарати се оформат като допълнителни нови
прозорци с PVC профили, еднакви с тези на
наличните прозорци.

Фиг. 4. Рамки за монтаж и вграждане в налични прозорци на помещението за лаконанасяне на 2 броя въздухоотоплителни апарати тип ВА-5
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На фиг. 5. са показани изработените по
описаната конструктивна документация метални рамки с разположени върху тях въздухоотоплителни апарати тип ВА-5.

Фиг. 5. Метални рамки с разположени върху тях 2
броя въздухоотоплителни апарати тип ВА-5

2.2. Проектиране на въздуховода за отвеждане
на отработилия въздух от кабината за лаконанасяне
На фиг. 6. е показана схема на правоъгълния фланец, с помощта на който въздуховодът се присъединва към наличния отвор на
изхода на вентилатора на кабината за лаконанасяне.

Фиг. 6. Правоъгълен фланец за присъединяване на
въздуховода към кабината за лаконанасяне

На фиг. 7. е показана схемата на самия
въздуховод.

Фиг. 7. Схема на въздуховода за отвеждане в атмосферата на отработилия въздух от кабината за лаконанасяне
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Фиг. 8. Въздуховод за отвеждане на отработилия
въздух от кабината в атмосферата

Въздуховодът се състои от кюнец 8 с
един кръгъл (отляво) и с един правоъгълен
фланец 9 (виж фиг. 6.), а също от коляно 3 и
цилиндрите 2, 4, 5 и 7, които се изработват
от неръждаема ламарина. Всички те се свързват помежду им с болтове по периферията на
кръглите фланци 6, като площта на сечението
на отвора им е равно на площта на сечението
на правоъгълния фланец от фиг. 6.
Цилиндърът 2 е покрит с ламаринен конус за предпазване на въздуховода от валежи.
Част от въздуховода се разполага в помещението за лаконанасяне (фиг. 9.), а другата
част е извън него и отвежда отработилия въздух от кабината в атмосферата.
На фиг. 9. е показано електротаблото в
САУ с вграден върху вратата му микропроцесорен програмируем регулатор.
С помощта на регулатора се задава желаната температура в помещението за лаконанасяне и се осъществява автоматично поддържане на тази температура чрез електроуправляем вентил.

Фиг. 9. Електротабло в САУ на инсталацията

Заключение
Описаната в настоящата работа автоматизи-рана инсталация за енергоефективен
въздухообмен е внедрена в практиката и е
пусната в експлоатация.
Фабриката, в която инсталацията е внедрена, разполага с необходимите условия за
високо-качествено нанасяне на лак върху
произвежданите от нея дървени изделия.
Настоящата работа е реализирана при разработването на проектите No 105/2008 и KEGA-SR
c.1/6164/08, които се подпомагат финансово от
НИС при ЛТУ и грантовата агенция KEGA – SR.
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AUTOMATED INSTALLATION FOR ENERGY EFFECTIVE AIR EXCHANGE IN
PREMISES FOR APPLYING VARNISH TO WOOD MATERIALS
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1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Technical University, Zvolen, Slovakia
Abstract
In the present work dimensioning, designing and realization by the
energy effective air exchange in premises for applying varnish to wood
developed constructive documentation, an automated installation has been
the work done by the authors is described and illustrated by graphs and
technological and economical results have also been presented.
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ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И НАДЕЖДНОСТТА НА РАБОТАТА
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Резюме
В предлаганото изследване се разглежда ефективността и надеждността на работа на ветрогенератори в
характерните за експлоатацията им работни режими. Анализират се възможностите за увеличаване на ефективността и надеждността им. Прави се извода за необходимостта от приложението на съвременните системи
за управление, мониторинг и диагностика на работата на ветрогенераторите. Заедно с решаването на основната задача – предотвратяване на аварийните и неефективните режими – тези системи дават своевременната
информация за техническото състояние на агрегата. Това позволява да се открият възникнали отклонения в
параметрите и да се вземат навреме необходимите мерки, което пък е свързано с намаляване на разходите за
престой, за обслужване и за ремонт. Разглежданите системи са допълнителна предпоставка и за осигуряване
на безопасни условия на труд на обслужващия персонал. Съвременните системи за управление, мониторинг и
диагностика са фактор и в борбата за намаляване на шума и вибрациите, както и за защита на околната среда.
Приложението на тези системи има значителен икономически ефект.
Ключови думи: ветрогенератори, ефективност, вибрации, шум
Key words: wind turbines, effectiveness, vibrations, noise

Ефективността на работа на ветрогенераторите се определя от немалък брой различни
фактори – мястото, на което са разположени;
вида, броя, взаимното разположение и характеристиките на монтираните ветрогенератори;
начина на тяхното управление и поддръжка и
др. Неправилната оценка или неотчитането на
някои от тези фактори неминуемо води до рязко снижаване на ефективността на работа на
ветрогенераторите, а често е предпоставка за
възникване на сериозни аварии. Известни са
редица случаи от последните години на повреди
и загуба на контрол върху поведението на агрегата при екстремни условия на работа – бурен променлив вятър или турбуленция. От друга страна се оказва, че при слаб или непостоянен вятър ефективността на работа на ветрогенератора драстично спада, а остатъчният му
ресурс силно намалява. Възниква въпросът за
въвеждане на технически системи и дефиниране на обосновани критерии, с които да се следи неговата работа, като в определени режими
да може да се повлияе на работата на ветрогенератора с цел избягване на аварии или неефективна работа, намаляваща остатъчния му
ресурс.
Съвременните ветрогенератори представляват сложни динамични системи, които превръщат кинетичната енергия на вятъра в електрическа. Основните им части са: ротор с лопа-

ти; гондола, в която са разположени нискоскоростен вал, механична предавка, високоскоростен вал и генератор; кула, осигуряваща необходимата височина за по-добро изложение на
вятъра. На фиг. 1. е показана схема на такъв
ветрогенератор.

Фиг. 1. Ветрогенератор

Мощността на ветрогенератора зависи от
третата степен на скоростта на вятъра. Това
означава, че при двойно увеличение на ветровата скорост мощността му се увеличава 8 пъти, а при тройно – 27 пъти. За разлика от другите широко използвани вятърни машини – вя-
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търните водни помпи, които се изработват с
много лопати, за да имат по-голям въртящ момент, електрогенераторите са с 2 или 3 лопати, защото при тях целта е висока скорост на
въртене. Очевидно за ефективната работа на
ветрогенераторите първостепенно значение
има именно осигуряването на подходяща висока скорост на въртене. За решаването на този
въпрос се провеждат мероприятия от следните
две групи: 1. осигуряване на обдухване на ротора с подходяща висока скорост на вятъра; 2.
използване на съвременни иновативни решения, които включват оптимизиране на конструкцията и управлението и са насочени към
ефективното използване на вятър с по-ниска и
променлива скорост – фиг. 2.

Ефективност и
надеждност на
ветрогенератора

Подходяща скорост
на вятъра, действащ
върху ротора

Оптимизиране на
конструкцията и
управлението

Фиг. 2. Ефективност на ветрогенератора

В първата група влизат изброените по-долу
фактори (фиг. 3.).
Осигуряване на подходяща
скорост на вятъра, действащ
върху ротора на ветрогенератора

Избор на
оптимално
място за
изграждането
му

Увеличаване
на
височината
на кулата

Използване на
устройства,
принудително
ускоряващи
възд. поток

Фиг. 3. Подходяща скорост на вятъра

1.1. Избор на оптимални места за изграждането на ветрогенераторите – такива с постоянен подходящ вятър. Но възможностите в тази
насока са ограничени – най-подходящите за
ветроенергетика планински райони обикновено
нямат инфраструктура, транспортният достъп е
силно затруднен и това практически прави невъзможно монтирането и техническото обслужване на по-ефективните големогабаритни няколко-мегаватови ветрогенератори. Въздействието на тези агрегати върху околната среда
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(главно шумът, който издават при работата си),
пък ги прави нежелани в близост до населените
места.
1.2. Увеличаване на височината на кулата.
Понеже във височина скоростта на вятъра е
чувствително по-висока, роторите на съвременните ветроагрегати се поставят на кули високо над терена – на 70, а понякога и повече
метра. Но и увеличаването на височината на
кулата има редица недостатъци – утежнява се
и съответно се оскъпява цялата конструкция,
затрудняват се монтажът и обслужването. Общото правило е, че кулата трябва да осигури
височина от поне 10 м над всички препятствия
в радиус от 100 м от ветрогенератора.
1.3. Използване на устройства, които принудително ускоряват въздушния поток. Такива
са: ветрозаборници (кофузори), които ускоряват вятъра преди попадането му върху ротора
на агрегата; фуниеобразно разширяващи се
тръби (дифузори), монтирани зад роторите на
турбините. Дифузорите и кофузорите могат да
увеличат мощността на агрегатите няколко пъти в определени режими на работата им. Но те
неколкократно оскъпяват цялостната инвестиция за ветрогенераторите, както и оперативните разходи и затова малко се ползват в практиката.
Втората група са иновациите, свързани с
оптимизирането на конструкцията и управлението, които са насочени към ефективното използване на вятър с по-ниска и променлива скорост. Тук са изброени най-важните от тях (фиг.
4.).
Оптимизиране на конструкцията
и управлението на
ветрогенератора

Оптимизиране на
аеродинам.
параметри на
ротора

Оптимизиране на
механичната
предавка и
генератора

Използване
на системи за
управление,
мониторинг и
диагностика

Фиг. 4. Оптимизиране на конструкцията

2.1. Оптимизиране на аеродинамични параметри на ротора. Те включват не само геометричните му размери, броя на лопатите,
профила им и т.н., но и динамичните характеристики, като стъпка на лопатите, скоростта и
възможностите за завъртането на ротора в хо-

ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И НАДЕЖДНОСТТА НА РАБОТАТА НА ВЕТРОГЕНЕРАТОРИТЕ

ризонтална и вертикална посока и др. Възможност за увеличаване на мощността на ветрогенератора е и увеличаването на дължината на
лопатите на ротора. Това може да доведе до
нарастване на периферната им скорост (тя
расте с квадрата на диаметъра на ротора), а
оттам и до аеродинамични проблеми, повишено
натоварване и износване на механичната предавка, увеличаване на генерирания шум и вибрации. За решаване на тези проблеми има разработки, при които лопатите са с променяща
се форма. При стартирането на агрегата те
имат значително съпротивление на ветропотока, а при по-високи ветроскорости променят
формата си и тя става аеродинамична. Обикновено лопатите им са съчленени от няколко
части и имат сложни механизми за управление,
което ги прави скъпи, ниско надеждни и тежки
за поддръжка.
2.2. Оптимизиране на конструкцията и работата на механичната предавка и генератора.
В съвременните мощни ветрогенератори се
използват тристъпални мултипликатори. Такъв
мултипликатор е показан на фиг. 5. Той се
състои от две високоскоростни стъпала от по
две двойки зъбни колела с прави зъби. Третото
стъпало е нискоскоростен планетарен механизъм, състоящ се от три планетни зъбни колела
с прави зъби, слънчево зъбно колело и неподвижен зъбен венец.

рязко повишаване на ефективността и надеждността на работата им. Основната им задача е
предотвратяване на аварийните и неефективните режими. Едновременно с това своевременната информация за състоянието и адекватната
диагностика позволяват да се открият възникнали отклонения в параметрите на агрегата и
да се вземат необходимите мерки. Това води
до намаляване на разходите за обслужване и за
ремонт. Постигането на висока степен на достоверност на оценката на техническото състояние и моментната работоспособност се свързва с възможността за паралелен анализ от една
страна на факторите, въздействащи върху ветрогенератора, а от друга – на изменението на
моментното му технико-експлоатационно състояние (фиг. 6.).
Системи за управление,
мониторинг и диагностика

Фактори
въздействащи в/у
ветрогенератора

Моментно техническо
състояние и
работоспособност

3 D ветронализ
температура
валежи

Вибрации и шум
ударни импулси
t0 в характерни точки

Фиг. 6. Системи за управление

Фиг. 5. Мултипликатор

За оптимизиране на работата на механичната предавка и генератора съществено значение има откриването и недопускането на опасните режими на работа, както и навременната
диагностика на състоянието им
2.3. Използване на съвременни системи за
управление, мониторинг и диагностика на работата на ветрогенераторите. Въвеждането на
такива системи дори при агрегати, намиращи
се в експлоатация от немалко години, води до

Съществената разлика в приложението на
подобни системи при ветрогенераторите в
сравнение с други машини е бързото и с големи амплитуди променящото се натоварване,
свързано с действието на вятъра, както и променливите работни условия (т.е. смущаващите
въздействия) – температура и влажност на въздуха, валежи и др. За целите на тези системи
скоростта на вятъра разглеждана като едноразмерна величина с определена посока не дава достатъчна информация. Необходимо да се
анализира динамиката на вятъра в трите му
измерения (т. нар. 3D ветроанализ), както и
степента на турбуленция. Освен това е наложително да се следи температурата и влажността
на въздуха, валежите и др., които могат да доведат до силно изменение на характеристиките
на натоварването – типичен случай от практиката е обледяването на ротора. На базата на
отчитането на изброените фактори се формира
тип натоварване, отговарящ на конкретната
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реална ситуация. Той се подава към системата,
в която се съпоставя с моментното състояние
на агрегата, анализирано от другия й клон.
Моментното състояние на ветрогенераторите се определя на базата на изменението на
информативни параметри. Като такива освен
вибрациите и шума, които традиционно се следят, практическо 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 агрегата. Така в разглежданите системи основно място заема именно проследяването и анализирането на вибрационното
поведение на ветрогенератора. Във връзка с
това авторите са провели редица изследвания.
В работата [4] на базата на оригинален динамичен модел числено са определени амплитудно-честотните характеристики на вибрациите в
мултипликатор на ветрогенератор, а в [2] се
изследва устойчивостта и амплитудата на усукващите трептения за конкретен тип предавки.
Обобщаването на данните от двата клона
на системата става с единен модел. Именно
изграждането и адекватността на този модел
определят ефективността на цялата система. В
практическото приложение на този вид системи
има 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 агрегата – това е т. нар. „подготовка на системата”. Тя изисква значителна загуба на време, допълнително натоварване на агрегата 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
и да се намерят адекватни еднозначни признаци
за разпознаване на състоянието. 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
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преминава към въздействие върху реалния
обект. Информативен и интересен за практиката е модалният анализ на трептенията в елементите на агрегата. 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 [3, 8, 9] на усукващите трептения
в елементи от агрегата на базата на разработени модели са приложими за такъв анализ.
На базата на сравняването на текущите
стойности със зададени гранични стойности на
нормирани параметри на агрегата се формира
крайно решение. То може да бъде: продължаване на работата; предупреждение за намалена
ефективност или за зараждане и развитие на
дефект; необходимост от спиране поради неефективност или за предотвратяване на възможни нежелани (а в някои случаи катастрофални)
последици. Ефективността от приложението на
системата може да се гарантира само когато
идентифицирането и развитието на опасен процес се свърже директно със системите за управление на агрегата и за аварийна защита. По
този начин става възможно предотвратяването
на възникване на аварии дори при най-опасните
в практиката – бързо протичащите процеси.
Системите за управление, мониторинг и
диагностика на работата на ветрогенераторите
са една допълнителна предпоставка и за осигуряване на безопасни условия на труд на обслужващия персонал.
Приложението на такива системи при ветрогенераторите е особено актуално в последно
време, защото те са допълнителен инструмент
в борбата за намаляване на шума и вибрациите, както и за защита на околната среда. Именно това са основните фактори, ограничаващи
приложението на ветрогенераторите в наши
дни.
Изводи и препоръки
Приложението на съвременните системи
за управление, мониторинг и диагностика на
работата на ветрогенераторите води до повишаване на ефективността и надеждността на
работата им. Заедно с решаването на основната задача – предотвратяване на аварийните и

ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И НАДЕЖДНОСТТА НА РАБОТАТА НА ВЕТРОГЕНЕРАТОРИТЕ

неефективните режими – те дават своевременната информация за техническото състояние на
агрегата. Това позволява да се открият възникнали отклонения в параметрите и да се вземат
навреме необходимите мерки, което пък е
свързано с намаляване на разходите за престой, за обслужване и за ремонт. Разглежданите
системи са допълнителна предпоставка и за
осигуряване на безопасни условия на труд на
обслужващия персонал. Съвременните системи
за управление, мониторинг и диагностика са
фактор в борбата за намаляване на шума и
вибрациите, както и за защита на околната среда. Приложението на тези системи има значителен икономически ефект.
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Abstract
This paper discusses the effectiveness and reliability of wind turbines’ work in their work regimes which are
typical for their exploitation. It also analyses the possibilities for increase of their effectiveness and reliability. The
conclusion about necessity of using of current systems for management, monitoring and diagnostics of wind
turbines’ work is done. These systems give exact information about the technical state of the aggregate as well as
they avoid failures and ineffectiveness in regimes. This allows finding some deviations in parameters and take
actions which lead to decrease expenditures for downtime, service and repair. Discussed systems are an extra
assumption for safe work of the staff. Current systems for management, monitoring and diagnostics are also a
factor in reduction of noise and vibrations and in protection of the environment. The use of these systems has a
significant economical effect.
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Резюме
Изтъкната е актуалността на изследванията в областта на топлинната ефективност в глобален, европейски и национален мащаб. Систематизирани са показателите за икономическа оценка на енергийните проекти и
енерго-спестяващите мерки (ЕСМ). Съставена е инженерно-техническа характеристика на Централната сграда
на ЛТУ от гледна точка на ЕСМ. Анализирани са разходите за топлинна енергия в Централната сграда на ЛТУ
за 3-годишния период 2006-2008 г. Описани са предприетите ЕСМ. Изчислени са прогнозните стойности за
използването на топлинна енергия след предприетите ЕСМ. Обсъдени са рентабилността на инвестицията и
някои специфични икономически съображения.
Ключови думи: топлинна ефективност, енерго-спестяващите мерки (ЕСМ), рентабилност на инвестицията
Key words: thermal efficiency, energy saving measures (ESM), investment’s profitability

Увод
Съвременната цивилизация е пред прага
на нова енергийна криза, предопределена и
неизбежна поради редица добре известни ни
фактори и причини. Затова изследванията с
крайна цел реализирането икономия на енергия
и намаляване на разходите са актуална задача
за съвременната наука в глобален аспект.
Главната цел на нашия доклад е да се изследват: повишаването на енергийната ефективност, намаляването на разходите за енергия
(топлинна и електрическа) и обновяването на
Централната сграда на Лесотехническия университет (Корпус А) в гр. София. Изследването
е изпълнено чрез анализ и детайлни изчисления
за нейната икономическа и топлинна ефективност.
Задачите на разработката са следните: Да
се представят алгоритъм и методика за провеждане на изчисленията за енергийна ефективност при обследване на учебни сгради –
университетски, училищни, на общежития и др.
През последните години страните-членки
на Европейския съюз (ЕС) промениха жилищната, строителната и градоустройствената си
политика, така че тя да дава приоритет на въпроса за устойчивото развитие. Изискванията на
Протокола от Киото, свързани с намаляването
на емисиите на въглероден диоксид (CO2), са
отразени в правилата и инициативите за подобряване на енергийната ефективност. През март
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2007 г. ЕС постигна съгласие емисиите на CO2
да бъдат снижени с 20% до 2020 година.
До неотдавна вниманието падало предимно върху топлинната ефективност на новите
сгради. В съществуващия сграден фонд нуждата за подобряване на енергийната ефективност
е актуален целеви въпрос. Обществените жилищни дружества и общините в Европа имат
важната задача да въведат пестенето на енергия в своите недвижими имоти. У нас подобни
жилищни дружества са предвидени за юридическо формиране на доброволен принцип с
новия Закон за етажната собственост (ЗЕС).
Държавното управление и системата на обществените отношения при осъществяване политиката за повишаване на енергийната ефективност са регламентирани в Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) [3]. Редовният доклад на
Комисията на Европейските общности от 2008
г. за напредъка на България за пореден път
(след 2004 г.) констатира, че енергийната
ефективност у нас е значително по-ниска от
средната енергийната ефективност за страните
от ЕС, макар че има сериозен законодателен
напредък.
1. Икономическа оценка на енергийни проекти
В резултат на развитие и прилагане на
програма за енергиен мениджмънт се достига
до избор на целесъобразно инженернотехническо решение за намаляване на разходите за енергия. Това обикновено се налага да
бъде извършвано сред множество алтернативни
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и конкурентноспособни решения и много често
в условия на непълна установеност. Налага се
да се оцени ефективност на капитални вложения днес, при положение, че евентуалните
спестявания ще се получат в бъдещ период от
време, през който естествените процеси на
инфлация, повишаване на цените на енергоносителите и покачване на лихвите по кредитите
не могат да бъдат предвидени точно.
Взимането на решение в такива условия
носи определен риск. Въпреки че това е самостоятелно обособена област, със своята теория
и специалисти, в основата на подготвяне на
решенията стои както инженерно-техническата
част, така и неизменно свързаните с нея икономическа оценка и икономически анализ.
Съвременната икономическа оценка на мерките за намаляване разходите на енергия се извършва чрез частни показатели и критерии, в
основата на които е заложено отчитане на
променливата стойност на парите във времето.

ности” (Energy Values) на Energy Saving
International AS (ENSI) е много ефективен инструмент за такава оценка. Методът на „Ключовите стойности” на ENSI може да бъде използван както за избор, така и за оценка на мерките. Параметрите на „Ключовите стойности” са
централните компоненти при оценката на енергийните характеристики на една сграда. Процесът започва с инспекция на сградата, като се
определят: параметрите на сградната обвивка;
техническите системи; моделът на експлоатация; поведението на потребителя на обекта
чрез попълване на „Контролен списък за инспекция на сгради”.
Списъкът е разработен с цел да се гарантира изследването на всички параметри. Дадено е описание на следните елементи: Общо
състояние; Сградна обвивка; Отоплителна система; Вентилационна система; БГВ – битовогореща вода; Вентилатори и помпи; Осветителна система; Разни.

2. Стандарти за определяне на годишния разход на енергия в сгради – Европейският стандарт; БДС EN ISO 13790:2008 – Енергийни
характеристики на сгради [1, 2]. Изчисляване
на потребената енергия за отопляване и охлаждане на пространство (Energy performance of
buildings – Calculation of energy use for space
heating and cooling)
Изчислителният метод, който е използван
като стандартизирана процедура в настоящата
работа, се основава на енергиен баланс, като
се взимат предвид:
− измененията на вътрешната и външната температури;
− факторът на оползотворяване;
− динамичният ефект на вътрешните печалби и печалбите от слънчево облъчване.
Изчислителният период може да бъде
отоплителен сезон или отделен месец. Месечното изчисление дава точни резултати, но за
месеците в края и в началото на отоплителния
сезон може да се получат големи относителни
грешки. Тук сме приложили символите, термините (наименованията на величините) и мерните единици, които са възприети в стандарта
„БДС EN ISO 13790:2008 – Енергийни характеристики на сгради” [2].
Основна част от процеса на енергоспестяване е определянето и оценката на съответните
ЕСМ както при ново строителство, така и при
реконструкции. Методът на „Ключовите стой-

3. Ключови стойности
„Ключовите стойности” на ENSI AS са
„еталонни стойности” [8, 9] за специфично
енергопотребление, които отчитат всички описани по-горе фактори. Като се сравнят изчислените и измерени стойности на енергопотреблението с „Ключовите стойности”, може бързо
да се направи оценка на потенциала за енергийна ефективност и икономия на енергия на
една сграда. Специфичното енергопотребление
показва енергийната ефективност в една сграда
по същия начин, както разходът на бензин на 1
km показва енергийната ефективност на един
автомобил. Методът на „Ключовите стойности”
е разработен в Норвегия и се използва широко
и като стандартен и бърз метод за оценка на
енергийната ефективност на сградите. Този
метод и процедура е приложен и тук. Броят на
входящите стойности при метода на ключовите
стойности е значително намален и е фокусиран
върху най-важните параметри, които се влияят
от основните възможни енергоспестяващи решения и мерки. Методът може да се прилага
както в етапа на проектиране на нова сграда,
така и при разработване на планове за енергоспестяване или реконструкция на съществуващи сгради.
Методът на „Ключовите стойности” не
може да замени модерните компютърни методи
за енергийна оценка при извършването на подробни обследвания. Ключовите стойности могат, обаче, успешно да се използват в хода на
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изпълнение на различните етапи от проекта и
са особено удобни и подходящи за извършване
на етапите „Сканиране” и „Енергийно обследване” [4, 5, 6]. Енергопотреблението се изменя
значително в зависимост от типа на сградата
(едно училище в сравнение с една болница, или
в сравнение с една административна сграда и
т.н.). Различията в енергопотреблението могат
да са значителни в рамките на един и същи тип
сгради в зависимост от: Конструкцията; Нормите на топлоизолация, според които е построена; Външните климатични условия; Моделът
на поведение на потребителя; Нормативите за
микроклимат; Техническите системи.
4. Обект на изследване
4.1. Характеристики на Централната сграда на
ЛТУ в София
Централната сграда – Корпус А на ЛТУ в
София е изградена със стоманобетонна конструкция, монолитна, от тухлена зидария, с покрив от дървена конструкция и марсилски керемиди, който е реновиран през 1997 г. и е в
добро състояние. Сградата има застроена площ
от 5 451 m3 и е с пълен отопляем обем от 50
945 m3. Занятията в сградата се провеждат от
08,00 до 20,00 часа всеки ден, без събота и
неделя.
Външните стени са от тухлена зидария с
външна и вътрешна мазилка – с коефициент на
топлопреминаване k=1,33 W/m2K. Общото
състояние на стените е добро. Външните стени
в разрез са трислойни – с външна и вътрешна
мазилка и тухлена зидария, с обща дебелина
38 см. Сградата има под, разположен върху
основа с ивични фундаменти, тя е с частично
отопляеми мазета. Подовете са в добро състояние и са с 4-слоен напречен разрез, състоящ
се от мозайка, циментово-пясъчен разтвор,
бетон и изолация от трамбована глина. Таванската плоча е трислойна, състои се от варопясъчен разтвор, бетон и вътрешна мазилка.
Сградата има три външни врати с коефициент
на топлопреминаване k=6,25 W/m2K. Дори и
при затворено положение вратите предизвикват
значима инфилтрация на въздух. Прозорците са
от един и същи тип, изцяло дървени, двукатни,
455 на брой. При огледа на сградата през
2007 г., преди подмяната с новата РVСдограма през 2008 г., се констатира, че на
голяма част от дървените прозорци рамките на
отваряемите части са деформирани и предизвикват съществена инфилтрация на външен
въздух. Коефициентът им на топлопреминаване
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е k=2,44 W/m2K. Констатира се, че има много
прозорци с липсващи крила. При тях коефициентът на топлопреминаване е като за еднокатни: k=4,76 W/m2K.
4.2. Метеорологична информация за град София
Метеорологичната информация за гр. София е необходима от методическа гледна точка, тъй като се използва стандартизирана процедура за определяне на топлинната и енергийната ефективност на обследваната сграда на
ЛТУ. В климатично отношение гр. София попада в Европейската умерено-континентална климатична област. За характеризиране на климатичните особености на района се прилагат данни от наблюдения, извършени в три Софийски
метеорологични станции за периода 1941-1970
г.: София I – център, София II – ХМС, София
III – метеорологична обсерватория.
4.3. Използвана топлинна енергия за периода
2006-2008 г.
За изчисляването на разликите преди и
след взетите ЕСМ чрез саниране на обследваната тук сграда - Корпус А на ЛТУ, е направен
обзор на използваната топлинна енергия в
сградата за срок от минимум 3 години. Данните бяха любезно предоставени от Гл. счетоводител на ЛТУ за изчисленията. Данните са за
изразходваните количества на топлинната енергия, за цените и за изплатените суми в лева по
месеци за трите години – 2006, 2007 и 2008.
На фиг. 1 са представени във вид на линейни
диаграми изразходваните количества топлинна
енергия в обследваната сграда по месеци в
мегаватчаса за 2006, 2007 и 2008 г. Графичното представяне на числените данни дава бърза и нагледна представа за хода на измененията
в изразходваните количества топлинна енергия
по месеци в зависимост от сезонните изменения на температурата на въздуха. На фиг. 1 с
квадратче са данните за 2008 г., с триъгълник
– за 2007 г. и с ромб – тези за 2006 г.
Годишното потребление на топлинна енергия за 2006 г. в Централната сграда на ЛТУ е
било: 1 313,81 МВтч на стойност: 93 229,91
лв. За 2007 г. топлинната енергия е била: 1
372,64 МВтч на стойност: 99 242,17 лв. За
2008 г. топлинната енергия е била: 1 037,96
МВтч на стойност: 77 938,18 лв.
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Фиг. 1. Изразходвана топлинна енергия по месеци в
МВтч за 2006, 2007 и 2008 г.

5. Предприети ЕСМ. Прогнозни стойности за
използването на топлинна енергия след предприети ЕСМ. Рентабилност на инвестицията.
5.1. Предприети ЕСМ
Към дата 20.07.2008 г. е напълно подменена дограмата на сградата. Старата дървена
дограма е заменена от петкамерна PVC дограма. Коефициентът на топлопреминаване при
новата дограма е между k=1,7 W/m2 и k=1,00
W/m2. За целите на използваната методика за
изчисления и анализ тук е избрана стойност,
която се използва за петкамерна дограма при
реални обекти: k=1,67 W/m2. За сравнение,
коефициентът на топлопреминаване при старата дограма е: k=4,76 W/m2, който е приблизително три пъти по-висок от настоящата стойност.
Инвестицията, която е направена за Централната сграда на ЛТУ, е на стойност от 236
280 лева. В сумата са включени и дейностите
по демонтаж на старата дограма, доставка и
монтаж на нова дограма (455 бр. прозорци),
первази, мазилка, запълване на фугите и частично боядисване в помещенията с латекс.
Предприемането и на друга ЕСМ – поставяне
на външна изолация на сградата, е хипотетично
отчетено в настоящата работа. Обикновено,
след предприемането на тази мярка, разходите
за топлинна енергия намаляват средно с 15%
до 20%.
5.2. Прогнозни стойности за използването на
топлинна енергия след предприети ЕСМ
След провеждането на ЕСМ отчетният период за разхода на топлинна енергия е 3 месеца през 2008 г. Към настоящия момент (м.
януари 2010 г.) все още не са готови числените резултати за топлинните разходи през цялата
2009 г., за да бъдат отчетени тук и те. Отчете-

ни са данните за три години преди прилагане на
ЕСМ и само три месеца след тях. Затова, с цел
по-добра представителност на данните и обобщаване на резултатите е възприет подходът за
комплексно отчитане на факторите, влияещи
върху разхода на топлинна енергия:
а) изключително лошо състояние на дограмата преди ЕСМ, водещи до неоправдано високи разходи;
б) оптимизиран режим на използване на
топлинната инсталация след ЕСМ;
в) позитивни промени в нагласата на административното ръководство за стопанисване на обекта;
г) период на реално отчитане на разходите след ЕСМ по време на отоплителен
сезон 2008 г.– месеците октомври,
ноември и декември.
Въпреки липсата на реално отчетено потребление за достатъчно дълъг период след
прилагането на ЕСМ установяваме едно високо
ниво на редуциране разхода на топлинна енергия. Имаме достатъчно основание да приемем,
че в резултат на предприетите ЕСМ икономиите
са от порядъка на 40-50% за изследвания период. Въз основа на така представените данни
отчитаме, че анализираният период е в рамките
на отоплителен сезон, приложените мерки касаят подобряване на изолацията с пряко въздействие върху топлинното потребление, а
евентуалните следващи ЕСМ – външна топлоизолация, ще намалят топлинните загуби; с достатъчна точност може да се приеме, че в дългосрочен план ефектът от ЕСМ през отоплителния сезон ще бъде около и над 50%.
Направен е още един сравнителен анализ
на данните за потребление на топлинна енергия
между ІV-то тримесечие на 2008 г., месеци
октомври, ноември и декември, след ЕСМ, и
ІV-то тримесечие на 2007 г., преди прилагането на ЕСМ. Общият разход на топлинна енергия
за ІV-то тримесечие на 2008 г. е 292,18 МВтч
и 623,42 МВтч за ІV-то тримесечие на 2007 г.
Разликата е около 50% не само поради предприетите ЕСМ през 2008 г., но и поради температурните разлики за едни и същи месеци в
различните години, а също така и заради различното време за стартиране на отоплителния
сезон в България. Икономията, която е постигната след прилагането на ЕСМ, при използване
на стандартизираната методика и формулите,
употребявани у нас, изразена в проценти, е
определена, както следва:
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Топлинна енергия (ТЕ)

TE X ,08

- 6,34 МВтч

TE X ,07

- 76,6 МВтч

TE XI ,08

-162,76 МВтч

TE XI ,07

- 255,01 МВтч

TE XII ,08 -123,08 МВтч

TE XII ,07 - 291,75 МВтч

(TE X , 07 + TE XI ,07 + TE XII , 07 ) − (TE X , 08 + TE XI ,08 + TE XII ,08 )
.100
(TE X ,07 + TE XI , 07 + TE XII ,07 )
(76,6 + 255,01 + 291,75) − (6,34 + 162,76 + 123,09)
.100
(76,6 + 255,01 + 291,75)
(623,42 − 292,18)
331,24
.100 =
.100 = 0,53.100 = 53%
623,42
623,42
Реализираната икономия е 53% от топлинно потребление през ІV-то тримесечие на
2008 г. в сравнение със същото през 2007 г.
5.3. Рентабилност на инвестицията
Икономическа оценка на проекта - Метод
на нетна сегашна стойност (NPV – Net Present
Value). Разглеждаме мерките по подмяна на
прозорците и икономическият им живот (n): за
прозорци – n=30 години; Номинален лихвен
процент nr=3,53; Инфлация b=0,14.
Пресмятането на реалния лихвен процент
се дава със зависимостта:

r=

nr − b 3,53 − 0,14
=
= 0,03 = 3%
1+ b
0,14

(1)

Нетната сегашна стойност NPV се дава
със зависимостта:
⎡ B1
B3
Bn ⎤
B2
− I 0 (2)
NPV = ⎢
+
+
+L+
1
2
3
n ⎥
(
1
r
)
(
1
r
)
(
1
r
)
(
1
r
)
+
+
+
+
⎦
⎣

където: Bi са нетните годишни икономии; а I0 –
инвестициите.
В случая, когато нетните икономии са еднакви за всяка година, както е в нашия случай,
за нетната сегашна стойност NPV получаваме
модификацията на формула (2):
1 − (1 + r ) − n
(3)
− I0
NPV = B.
r
Изчисленията на икономията след предприетите ЕСМ са съгласно възприетата у нас
методика. Установихме, че нетната сегашна
стойност е по-голяма от нула, т.е. NPV>0.
Следователно, предприетите ЕСМ са рентабилни. За всяка една мярка се изчислява коефици-
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ентът на нетната сегашна стойност (NPVQ –
Net Present Value Coefficient):
NPV
(4)
NPVQ =
Io
и срокът на изплащане - коефициентът на
анюитет (f) чрез формулата:
B
(5)
f =
I0

За мярката от таблицата определяме срок
на изплащане като функция на r и f. Вижда се,
че „Срокът на изплащане” е по-малък от „Икономическия живот на ЕСМ”. Следователно,
ЕСМ са рентабилни.
Заключение и препоръки
От получените числени данни в работата
ни могат да се потърсят и други зависимости, а
също така изследванията да продължат в следните направления:
− Да се потърси връзка между изменението на разходите за отопление в зависимост от непрекъснато увеличаващите се цени на топлинната енергия,
подавана от „Топлофикация” ЕАД в гр.
София, а не само от намалените количества на потребяваната топлинна
енергия;
− Да се потърси връзка на ефекта от
непрекъснатото повишаване на температурите на въздуха в дългосрочен аспект вследствие на глобалното затопляне на планетата и очакваното изменение на разходите вследствие на произтичащото от това намалено потребление на топлинна енергия;
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−

Да се предложи използването на други
ЕСМ на електроенергия като например:
а) използването на фотосоларни
осветителни тела в двора – тип
забити в земята фенери, по тротоарите като осветителни плочки и по фасадите на сградата
като аплици;
б) използването на собствен ветрогенератор в двора за задоволяване на минималното енергопотребление;
в) организирането на собствена
преработка на битовите отпадъци в Студентския кампус на
ЛТУ, ТУ и ХТМУ чрез изгаряне
или по друга подходяща технология за производство на топлинна енергия от малка ТЕЦ на
биомаса, добивана в София от
градските паркове и градини при
провеждане на санитарни сечи в
тях и др.
Настоящата работа е много добра методическа основа за продължаване на изчислителния анализ на икономията на топлинна енергия
с данни за 2009 г. и за следващите години, с
нови допълнителни данни и сепариране на отделните ефекти върху енергийната ефективност, при това не само на Корпус А на ЛТУ, а
и на всички други учебни корпуси на ЛТУ в
София, а също и на сградите в двете УОГС на
ЛТУ в Юндола и Бързия. Като имаме предвид
еднаквия вид на строителните конструкции на

сградите на ХТМУ, МГУ и ЛТУ, използваната
тук методика би могла да се приложи и за тях.
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Abstract
The current interest in the thermal efficiency research on a world-wide, European and national scale is
pointed out. The parameters of economic evaluation of the energy projects and Еnergy Saving Measures (ESM) are
systematized. An engineering and technical characterization of the Central building of the Forestry University from
the ESM viewpoint is elaborated. The thermal energy expenditure in the Central building of the Forestry University
during a 3-year period from 2006 to 2008 is analyzed. The undertaken ESM are described. The prognostic values
for thermal energy use after the undertaken ESM are calculated. The investment’s profitability and some specific
economic considerations are discussed.
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ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРИ МОДЕЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРАГ НА
ВРЕДНОСТ ПРИ НЯКОИ ВРЕДИТЕЛИ ПО ЯБЪЛКАТА
Николай Нейков, Владислав Тодоров, Йорданка Станчева
Лесотехнически университет, София
Резюме
Моделирането на икономическия праг на вредност при нападение от болести и неприятели по ябълката е
слабо изучен и неоправдано подценяван проблем при определяне ефективността на мерките за растителна защита на културните насаждения, както в българската, така и в световната теория. В българската практика са
приети определени прагове на нивото на нападение при различни болести и неприятели върху ябълковите насаждения, преди да се предприемат ответни действия, но липсват съвременни изследвания, дали тези нива са
обвързани с икономическите условия на земеделието. В настоящото изследване се прави опит за икономическо
моделиране на икономическия праг на вредност, за целите на изграждането на системи за интегрирана растителна защита.
Ключови думи: икономически праг на вредност, Venturia inaequalis
Key words: economic threshold, Venturia inaequalis

Прилагането на интегрираната растителна
защита в българското земеделие е предпоставка за увеличаване на рентабилността на земеделските производители посредством увеличаване на продуктивността и ефективността на
производствата им. Интегрираната растителна
защита предлага възможности за генериране на
икономии посредством съвкупност от икономически, агротехнически и др. инструменти сред
които е и икономическият праг на вредност. С
негова помощ е възможно увеличаване собствения капитал на производителите и внедряване
на съвременни екологични методи на отглеждане на земеделски култури.
Цел на настоящото изследване е анализ на
съществуващите теоретични разработки на моделиране икономическия праг на вредност и
предлагане на практически насоки за тяхното
използване в моделирането на икономическият
праг на вредност при струпясването по ябълката.
От така поставената цел произлизат следните основни задачи:
− обобщаване концепциите за интегрирана растителна защита и мястото на
икономическия праг на вредност в нея;
− обобщаване съществуващите модели
за определяне икономическият праг на
вредност;
− предлагане на концептуален модел на
икономическия праг на вредност при
струпясването по ябълката и даване
насоки на бъдещи изследвания за
окончателното оформяне на модела.
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1. Същност на интегрираната растителна защита и мястото на икономическия праг на вредност в нея
В литературата съществуват множество
определения за интегрираната растителна защита - Integrated Pest Management (IPM). Тя се
разглежда в два аспекта, като система и като
програма. Системата IPM осъществява управление на ефекта от вредителите, в социоикономически аспект на земеделските стопанства,
посредством комбинация от подходящи методи
за поддържане равнището на нападение под
икономически значимата щета [7]. Като програма IPM представлява цялостен план на системата, включващ IPM стратегия, модели за
управление, масиви от данни на насажденията
и организационни структури в земеделското
стопанство, свързани с функциониране на системата. IPM е подсистема на земеделските
системи в рамките на фермерските стопанства
[7].
Икономическият праг на вредност (ИПВ) се
дефинира по различен начин в литературата, в
зависимост от степента на нападение, което
той допуска. Той е проявление на общия IPM
праг, който от своя страна се дефинира като:
„Размер на популацията, преди прилагане на
контрол” [14]. Останалите прагове са: праг на
щетите; икономически значима щета; естетически праг.
Могат да се обобщят две основни концепции:
− икономическият праг на вредност е
максималната възможна реколта, която се предвижда да бъде добита от до-
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бива от конкретното насаждение, всяко
нападение води до нейното снижаване
и съответно до поддържане на нулево
равнище на нападение [8];
− икономическият праг на вредност е
степен на нападение (равнище на популацията на даден вредител или на
щетите), при която загубата на реколта
е равна на разходите за осъществяване
на контрол [9, 10, 12, 13] някои автори [14] определят прага, в контекста
на тази концепция, като праг на щетите.
Въз основа на казаното до тук и основните
акценти относно значимостта на изброените погоре прагове, може да се обобщи, че главна
стратегическа цел на IPM е съответствие на
плановата с действителната реколта на земеделските стопани в рамките на стратегически
период, а основен неин метод е икономическият праг на вредност. Той от своя страна получава работно определение за целите на настоящата статия, а именно: икономическият праг
на вредност е равнище на популацията на даден вредител, водещо до съответни загуби на
продукция, при което общата ефективност на
земеделското стопанство е максимална.
Интерес представлява и прагът „икономически значима щета” - това е размер на щетите, когато е пропуснат икономическият праг на
вредност. Неговото определяне е слабо застъпено в литературата, но попада в полезрението
на настоящото изследване, като модифициран
вариант на икономическият праг на вредност.
2. Модели за определяне икономическия праг
на вредност - класификация и елементи
Същността на моделите е в основата си
икономическа. С тяхна помощ се осъществяват
следните основни икономически анализи:
− сравнение на алтернативни разходинай-високо оцененото благо ако не се
приложи IPM е загубата на продукция,
вследствие пораженията от вредителите, а най-високо оцененото благо ако
се приложи са разходите за съответната IPM практика за контрол;
− сравнение на разходи ползи;
− максимизиране на печалбата и др.
Моделите за определяне на ИПВ са динамични и статични. Първите разглеждат ИПВ

като постоянно променяща се величина. Вторите фиксират този праг за целия период на планиране. Те от своя страна разкриват концептуалната същност на моделите за ИПВ. Динамичните модели позволяват въз основа на прилаганата методика за мониторинг да се адаптира
равнището на прага за всеки следващ период.
Водещият коректив за всички периоди е плановата реколта.
Моделите за определяне на ИПВ, а и за
останалите прагове се подразделят според D.
R. Dent [15] на: симулационни; аналитични;
имитационни; статистически; експертни и др.
Използваните за определяне на ИПВ модели са
аналитични и статистически. Първите се подчиняват на определена логика на наблюдаваните
процеси (развитие на вредителя; изменение на
загубите; влияние на контрола), а вторите на
статистически изведени зависимости. D. R.
Dent споменава, че логиката, използвана при
моделирането, не само на ИПВ, но и на целия
IPM е на нормативния икономикс. Това означава, че теоретичното начало е в основата на моделите. От гледна точка на съвременните разбирания за същността на икономическата наука, независимо от сферата на нейното приложение, изведените закони и правила трябва да
почиват преди всичко на практиката1 [18]. Следователно моделирането на ИПВ (в контекста
на настоящата статия - на струпясването по
ябълката) следва да се основава предимно на
статистически изведени зависимости, от проведени наблюдения.
Елементите на моделите, определящи ИПВ
могат да се обобщят до:
− равнище на заразяване, или функция
на това равнище;
− редукция на заразяването- коефициент
или функция на практиката за контрол;
− цена на единица продукция;
− печалба на единица продукция;
− време- времето се включва като аргумент във функцията на заразяването и
др.;
− разходи за контрол.
Продукцията (реколтата) в някои от моделите е фиксирана, но в други е остатъчна величина, резултат от функционирането на IPM.
Времето се включва като времеви моменти,
характерни за развитието на даден вредител.

1

Според Кристалина Георгиева и колектив, позитивният икономикс е този, основан единствено на емпирично изследване на
реалните икономически явления и е основа за генериране на адекватни икономически резултати.
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Обобщавайки основните насоки на моделиране, в настоящото изследване се разглеждат
три модела, които по преценка на авторите отразяват основните насоки на моделиране. Това
са моделите на Norton [12], Headley [9] и
Regev [10].
Първият модел (този на Headley) е използван за Картофения цистообразуващ нематод и
отразява основната същност на моделите на
ИПВ. Той е пример за статичен модел. Аналитичният му вид е следният:
PDθK ≥ C ,
(1)
където:
Р е цената на тон картофи;
θ- равнище на развитие на нападението,
измерено в брой яйца на грам почва;
D- загуба на продукция, t/ha, свързана
посредством коефициент с брой яйца
на грам почва;
К- редукция на нападението при третиране с DD, %;
С- разходи за прилагане на DD, $/ha.

рактеризираща изменението на щетите във
времето. Този модел предлага повече нерешени въпроси, отколкото отговори. На първо място следва да се установи множителите с и b. За
тази цел е необходим надежден регресионен
анализ. На второ следва да се установи видът
на функцията на разпределение на нападението
във времето и на трето да се включи вероятността за непредвидени изменения на щетите
във времето. Основният принцип в него е максимизиране на реколтата.
Третият модел (на Regev [10]) в основата
си е статичен, но е доразвит от Gutierrez and
Wang [16] като динамичен. Той има вида:

Аргумент на посочената зависимост е θ.
Посредством коефициента С/(К.Р), моделът
мултиплицира размера на нападението: 1/D.
Вторият, разгледан модел има вида:

Този модел изразява пределните загуби с
пределните разходи за контрол. Несъвършенствата му се съдържат в диференциалния вид на
функцията на загубите. По този начин предисторията на настоящото състояние (в момент t)
не се отчита. Добрата страна на модела се изразява във възможността за пряко обвързване
на практиката на контрол или мониторинг с
размера на очакваната реколта.

{[

]

2

}

Yt* = Y − c b Ht −n (1 + r) n − A ,

(2)

където:
Y e плановата (максималната възможна) реколта;

Yt * - очаквана реколта след развитие на
нападението в период t;

[

b H t − n (1 + r )

]

n 2

− A - размер на напа-

дението в момент t;
b - норма на загубите на единица вредител;
H - размер на популацията;
1+r - растеж на популацията за един
период;
n - брой на периодите, предшестващи
периода t, когато се прави калкулацията;
с - коефициент, привеждащ размера на
популацията в загуби на продукция;
А - константа на толеранса на нападение.
Представения модел е динамичен. В него
се прави допускане за вида на функцията, ха-
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Py

∂Y
= Px ,
∂X (t )

(3)

където:
Ру е цената на единица продукция;
Рх – разходи за единица продукция за
осъществяване на контрол;
Y – размер на реколтата;
X(t) – контрол в период t.

3. Моделиране икономическият праг на вредност при струпясването по ябълката
Нападението от вредители е един от найзначимите рискове за земеделските производители [1]. Разработвани са множество варианти
за измерване на риска от нападение, посредством разглеждане на различни приложения на
интегрираната растителна защита [1, 2]. В последните години се разработва цялостна технология за растителна защита, на базата на интегрирана система, включваща хардуер, софтуер, работни места и др. [3, 4]. В последните
изследвания се прави опит за формулиране на
икономическите параметри на подобна технология за интегрирана растителна защита [5].
Досега в литературата по въпросите на
ИПВ не се срещат модели конкретно за струпясвяне по ябълката. Въпросите относно същността на модела и конкретните му елементи
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на този етап остават отворени. В настоящата
статия се прави първоначален опит за концептуално оформяне на модела.
Създаването на IPM за ябълкови насаждения протича през няколко етапа. Те са валидни
и за икономическия праг на вредност при струпясването. Те са следните:
− анализ на състоянието на земеделското стопанство насаждението и набелязване на проблемните области в управлението му;
− изработване на концепция за същността на модела;
− разработване на самия модел в аналитичен или друг вид;
− тестване на модела с опитни данни;
− прилагане на модела в конкретно насаждение.
В първа и втора фаза най-голямо значение
оказва моделирането на компонентите на модела и избор на съответна стратегия (практика,
тактика, в литературата тези понятия се използват еквивалентно) на контрол.
IPM стратегиите за контрол на струпясването по ябълкята могат да се обобщят до следните два вида:
− Химическа борба [11]. Особено значение имат първите 1-2 предцъфтежни
пръскания. Пръсканията могат да се
извършват с бордолезов разтвор - 1%,
купроцин - 0,5% или купроцин супер –
0,4%, като задължително първото
пръскане се провежда във фаза миши
уши с бордолезов разтвор. В борбата
със
струпясването
по
ябълкатаVenturia inaequalis могат да се използват сероваров разтвор - 1%, колоидна
сяра, приготвена от железен сулфат
1:400, пероцин 75 Б-0,25%. Пръсканията с тях се провеждат през 6—8
дни при по-слабо нападение от болестта.
− Биологична борба. Гъбите антагонисти
Athelia bom-basika и Chaetomium
globosum потискат образуването на
аскоспори от V. inequalis.
Представените стратегии определят и различна икономическа характеристика на IPM в
стопанства с ябълкови насаждения. В настоящата статия се споделя възгледа, че общите
икономически характеристики на външната за
земеделския стопанин среда са слабо застъпени. Биологическите характеристики са изяснени

и моделирани, по отношение на годишната реколта/и [17].
Концептуалният модел, който се предлага
в изследването включва средните основни елементи:
− размер на загубите;
− прогнозна цена на тон ябълки;
− функция на нападението от Venturia
inaequalis;
− коефициент (или функция, което е
предмет на бъдещи изследвания) за
трансформиране на нападението в загуба на продукция;
− прогнозен размер на реколтата;
− разходи за контрол;
− максимален размер на реколтата.
В основата на модела стои използваната
технология за мониторинг на насажденията [3,
5]. Основен параметър в нея е количеството на
наблюденията през годината. Този параметър
на технологията се използва като аргумент във
функцията на прогнозния размер на реколтата.
Общото количество на загубите вследствие
нападението е:
n

k ∫ ϕ ( x, t )dx , т,

(4)

n −t

където:
n е общият брой на наблюденията през
годината;
φ(t) – на практика означава статистическа оценка на икономически показател- прогнозна щета (разликата на вероятната от максималната възможна
реколта) ;
k - коефициент на трансформация на
нападението в загуба на реколта;
n - общ брой на наблюденията през годината;
m - проведени до момент t наблюдения.
Модел (4), на принципа на модел (2) предлага функция на развитие на нападението от
момента на осъществяване на контрол до
крайната фаза на развитие на Venturia
inaequalis с преки и тотални последствия върху
реколтата. В конкретния случай подобна зависимост не е изведена и съответно липсва готов
регресионен модел. Избягва се нормативният
подход за нейното формулиране.
Цената на продукцията не е постоянна величина през годината и следва да се направи
прогноза за нейния размер. В случая влияние
оказват множество фактори, сред които и ко379
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личеството на пазарите, където земеделският
производител ще продава ябълките. При диверсифициран пазар следва да се прогнозира цената на всеки от пазарите и се използва средната им претеглена.
Прогнозният размер на реколтата е следният:
t
⎡
⎤
Yt = Pt ⎢Ymax − k ∫ ϕ (t )dt ⎥,
n −t
⎣
⎦
*

*

(5)

където:

Yt * е прогнозният размер на реколтата
в момент t;
Ymax - максимално възможната реколта
от насаждение, като изследваното;

Pt * - прогнозен размер на цената на тон
ябълки към момент t;
За да се достигне до икономически анализ,
подобен на разгледаните по-горе, характерни
за IPM модели следва изравняването на разходите за контрол със загубите на продукция. За
целта се използва подходът на Regev, показан в
модел (3). Диференцират се загубите от модел
(5) спрямо t, след което се изравняват с разходите за контрол- С. Уравнението има вида:
n

Pt* k

∂ ∫ ϕ ( x, t )dx
n −t

∂t

=C→
(6)

n

∂ ∫ ϕ ( x, t )dx
n −t

∂t

=

C
Pt * k

Икономическият праг на вредност е размерът на нападението (като дял на площта поразена от струпясване), който в последното
проведено наблюдение, в момент t се изравня-

C
ва с оптималния размер на нападенето - * .
Pt k
Представеният модел е концептуален. Бъдещите проучвания ще открият точния вид на
функциите, които го изграждат (6).
Въз основа на направеното изследване могат да се обобщят следните основни изводи:
− интегрираната растителна защита е
управленска концепция, осигуряваща
устойчивост на земеделските стопанства, а икономическият праг на вредност е основен неин метод;
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−

съществуват няколко основни концепции за определяне на икономическия
праг на вредност, а именно: на основата на пределните разходи; на основата на общите разходи за контрол и
загуби, и на максимизиране на реколтата;
− на този етап на изследване струпясването по ябълката концептуалният модел, предложен тук обобщава и прави
опит да развие съществуващите икономически подходи към откриване на
икономическия праг на вредност.
Насоките на изследване са в посока: моделиране функцията на нападение и обвързването й с технологията на мониторинг. Определянето на съответствието на нападението от
Venturia inaequalis и загубата на реколта е
следваща основна изследователска задача пред
изследователите на IPM в производството на
ябълки.
Тезата, която в заключение може да бъде
обобщена е, че ефективен и ефикасен IPM
според съвременните разбирания е възможно
да бъде достигната въз основа на принципите
на позитивния икономикс. Това означава, че
дообогатените познания в IPM изследванията
трябва да са генерирани по пътя на емпиричен
път. Основна задача на моделирането на интегрираната растителна защита е създаването на
профил на насаждението (агроекосистемата). В
него с помощта на съвременни информационни технологии са събрани по подходящ начин
данни за биоценозите и климатичните фактори
на средата.
Настоящото изследване се базира на етапни
резултати от създаването на подобен профил на
ябълково насаждение, в проект по договор №30 от
17.04.2009 г. на ЛТУ.
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PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF ECONOMICAL OPTIMALITY OF THREATMENT
MOMENT AGAINST SOME PESTS ON APPLE
Nikolay Neykov, Vladislav Todorov, Yordanka Stancheva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Modeling the exact moment of treatment over plantation is not well improved in Bulgarian and world theory.
In Bulgarian agricultural practice many exact values of damaging are recognized and being used. It in not well
known whether these values are connected to the external conditions. In this paper we make unpretending try for
modeling the economical bounder of waiting before a decision of treatment to be taken.
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Резюме
Единадесет вида чуждоземни насекоми се смятат за икономически важни неприятели по земеделските
култури в България: Leptinotarsa decemlineata (Say), Trialeurodes vaporariorum (Westwood), Myzus persicae
Sulzer, Diaspidiotus perniciosus (Comstock), Pseudaulacaspis pentagona (Targioni, Tozzeti), Viteus vitifoliae
(Fitch), Hyphantria cunea (Drury), Phthorimaea operculella (Zeller), Helicoverpa armigera (Hübner), Grapholita
molesta (Busck) и Frankliniella occidentalis (Pergande). У нас не са установени чуждоземни видове бръмбари
корояди и дървесинояди по горската и декоративна дървесна растителност. Заплаха за биоразнообразието на
България представляват видовете Harmonia axyridis (Pallas), Nezara viridula (L.) и Cameraria ohridella Deshka et
Dimic, които са широко разпространени у нас. Видовете Linepithema humile (Mayr), Bemisia tabaci (Gennadius) и
Chrysomya albiceps (Wiedemann) имат ограничено разпространение и тяхното въздействие върху биоразнообразието не е проучено. България е особено застрашена от проникване на чуждоземни видове, поради географското й разположение и нарастващия транспорт през последните години. Търговията с растения и особено с
декоративни растения за засаждане и рязан цвят, крие най-голям риск за внасяне на чуждоземни насекоми у
нас. С оглед устойчивото развитие на България е необходимо да бъде разработена национална стратегия за
инвазивните видове.
Ключови думи: чуждоземни видове, насекоми, устойчиво развитие, България
Key words: non-indigenous species, insects, sustainable development, Bulgaria

Увод
Чуждоземните насекоми представляват сериозна заплаха за икономиката, биоразнообразието, човешкото и животинско здраве. Рязкото
увеличаване на търговията, туризма и транспорта през миналия век улесни и ускори тяхното разпространение по света. През последните
години се увеличиха примерите за нанесени
икономически загуби от тези насекоми [39].
Инвазивните насекоми въздействат върху местните видове и екосистеми по няколко начина и
най-често ефектът е необратим [20]. Те въздействат директно чрез (1) хранене с местни
растителни видове [22], (2) хищничество или
паразитизъм по местни животински видове [35]
или (3) хибридизация с местни видове [23].
Индиректното въздействие се проявява чрез
пренасяне на болести, конкуренция за храна
или местообитания, както и индиректна конкуренция за естествени врагове с местните видове [29]. Чуждоземните комари представляват
сериозна заплаха за здравето на човека по целия свят като вектори на различни болести.
Въздействие на насекомите върху околната срeда е значително по-слабо проучено в
сравнение с значението на растенията, гръбначните и водните организми [24]. Най-много
изследвания са провеждани в Северна Америка
и Океания, докато в останалите райони те са
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единични. Тази несъразмерност на изследванията в различните райони на света вероятно е
резултат от факта, че по-голямата част от
проблемите с чуждоземните организми са регистрирани в островите и в Северна Америка
[31]. През последните години интересът към
проблема с чуждоземните насекоми нараства и
в Европа и те са обект на няколко Европейски
проекта - DAISIE, ALARM и др.
България е особено застрашена от проникване на чуждоземни видове, поради географското си разположение и постоянно засилващия се транспорт. Направената от нас инвентаризация на чуждоземните насекоми показа,
че у нас са разпространени 270 вида [39], които са включен в Европейската база данни
DAISIE. Настоящата публикация представя актуалното състояние на популациите на чуждоземните видове с икономическо и екологично
значение, както и потенциалните заплахи от
чуждоземни насекоми за устойчивото развитие
на България.
Резултати
1. Видове с икономическо значение в България
Голяма част от разпространените в България чуждоземни насекоми са неприятели на
растенията, но само 11 от тях се смятат за
видове с икономическо значение по земеделс-
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ките култури, според Националната служба за
растителна защита [44].
Няколко вида чуждоземни бръмбари са
неприятели по земеделските култури в България, но на този етап единствено Колорадският
бръмбар Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col.,
Chrysomelidae) се счита за икономически опасен у нас [44]. Видът произхожда от Северна
Америка и напада листата на видове от сем.
Solanaceae. В Европа е внесен през първата
половина на 20ти век, у нас е съобщен през
1958 г. [5]. Сериозни неприятели за горското
стопанство са бръмбарите корояди и дървесинояди, но за момента у нас не са установени
такива чуждоземни видове по горската и декоративната дървесна растителност.
Само пет вида от разред Hemiptera се
смятат за икономически важни у нас. Оранжерийната белокрилка Trialeurodes vaporariorum
(Westwood) (Hem., Aleyrodidae) произхожда от
Централна Америка и е установена у нас през
1938 г [6]. Видът е полифаг по различни култури, предимно в оранжерии и се смята за
трайно разпространена в България. От листните въшки единствено видът Myzus persicae
Sulzer (Hem., Aphididae) се счита за икономически опасен полифаг, който нанася щети предимно на растения в затворени помещения, но
може да поврежда растения, отглеждани и на
открито. У нас е установен през 1936г. [3].
Щитоносните въшки са сериозни неприятели в
овощните градини и по декоративните дървета
и храсти. Само два вида имат икономически
важно значение у нас. Калифорнийската щитоносна
въшка
Diaspidiotus
perniciosus
(Comstock) (Hem., Diaspididae) е Азиатски вид,
които е завладял по-голямата част от Европа
през 20ти век. Този полифаг е намерен в България през 1953 [8] и се е превърнал във важен неприятел по овощните. Pseudaulacaspis
pentagona (Targioni Tozzeti) (Hem., Diaspididae)
също е азиатски вид, който причинява сериозни
повреди по прасковата и черницата в България
[9]. Лозовата филоксера Viteus vitifoliae (Fitch)
(Hem., Phylloxeridae) Северноамерикански вид,
който прониква в Европа и у нас през 19ти век,
причинявайки сериозни щети на винопроизводство [1]. Проблемът е разрешен чрез присаждането на Европейските сортове върху устойчиви
Американски подложки [15]. Въпреки това обаче, в Европа през последните години се наблюдава засилване на нападението.
Само четири вида чуждоземни пеперуди се
смятат за икономически важни и широко разп-

ространени у нас неприятели [44]. Бялата американска пеперуда Hyphantria cunea (Drury)
(Lep., Arctiidae) произхожда от Северна Америка и е дефолиатор на широколистни дървета.
Видът е внесен през 1940те в Унгария, от където се разпространява в по-голямата част на
Европа. Неприятелят е установен у нас през
60те години на 20 те век и се смята за сериозен,
но спорадичен неприятел по дървесната и
храстова растителност [1]. Памуковата нощенка Helicoverpa armigera (Hübner) (Lep.,
Noctuidae) е полифаг с африкански произход.
Видът е установен у нас през 19 ти век [27].
Източният плодов червей Grapholita molesta
(Busck) (Lep., Tortricidae) е азиатски полифаг,
който причинява щети по голям брой овощни
култури и особено по прасковата [13]. Картофеният молец Phthorimaea operculella (Zeller)
(Lep., Gelechiidae) е Южноамерикански вид с
космополитно разпространение. Неприятелят е
внасян в Европа многократно но доскоро се
срещаше само по Средиземноморието. У нас е
установен през петдеседте години на 20 те век.
[7]. През последните години видът разко увеличи популационната си плътност, причинявайки
сериозни щети на картофопроизводството у
нас. Наблюдава се и разширяване на негоовия
ареал и вече се среща в района на Добрич
[42]. Настоящото трайно настаняване и нанасяните от него щети вероятно се дължат на
глобалното затопляне.
Единствено
Калифорнийският
трипс
Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thys.
Thripidae) се смята за икономически важен
неприятел. Видът произхожда от Северна Америка и е един от най-сериозните неприятели за
градинарството по целия свят, нападащ широк
кръг от зеленчуци и декоративни растения.
Най-голямата вреда, нанасяна от F. occidentalis
е пренасянето на тосповируси [10].
Освен видовете с икономическо значение,
у нас се срещат и такива, които в резултат на
климатичните промени или адаптация към условията в България, имат потенциал да се превърнат в икономически важни.
Западният царевичен коренов червей
Diabrotica virgifera virgifera LeConte е найсериозният неприятел по царевицата в Северна
Америка и е установен за пръв път в Европа
през 1992. Понастоящем видът поврежда царевицата в няколко европейски страни, но в България все още не се е проявил като сериозен
неприятел. Тютюневата бълха Epitrix hirtipennis
(Melsheimer) причинява сериозни повреди по
383

ЧУЖДОЗЕМНИТЕ НАСЕКОМИ КАТО ПРОБЛЕМ ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ

тютюна предимно в Южна България, но има
потенциал да се превърне в сериозен неприятел и по други култури от сем. Solanaceae като
патладжан и домат [39].
Освен оранжерийната белокрилка, в затворени помещения (оранжерии и декоративна
растителност) у нас се среща и Bemisia tabaci
(Gennadius). Видът е сред най-сериозните неприятели навсякъде по света, тъй като напада
широк кръг от зеленчукови и декоративни растения. Той е един от най-често залавяните неприятели от службите по фитосанитарен контрол в Европа [26]. На този етап няма данни за
трайното разпространение на B. tabaci в България на открито. Сериозни неприятели по културните растения са и следните видове листни
въшки Aphis gossypii Glover, Macrosiphum
euphorbiae (Thomas), Rhopalosiphum maidis
(Fitch), Rhopalosiphoninus latysiphon (Davidson),
Aphis forbesi Weed, Myzus varians Davidson,
Eriosoma
lanigerum
(Hausmann),
Aphis
spiraecola Patch, Rhopalosiphum insertum
(Walker) и Toxoptera aurantii Boyer de
Fonscolombe. Повечето от тях, нанасят вреда
по културите, отглеждани на открито или в
затворени помещения, както и по овощните
култури. Някои от тях са особено опасни като
преносители на вируси.
муха
Американският
вид
минираща
Liriomyza huidobrensis (Blanchard) е неприятел
по зеленчуци и декоративни растения, отглеждани в оранжериите в България.
В начален етап на своето проникване и с
ограничено разпространение у нас са два особено опасни Северноамерикански вида цикади.
Scaphoideus titanus Ball е опасен не поради
директната повреда, която нанася, а поради
способността му да пренася сериозната микоплазмена болест „flavescence dorée”. Този
вид е установен в Европа за пръв път през
1958, но едва наскоро е забелязан в България.
Metcalfa pruinosa (Say) e внесен през 1970те в
Италия и установен в България през 2004г. по
Thuja oxidentalis L. [41]. Той е изключително
широк полифаг, който напада повече от 200
тревисти и дървесни вида, включително няколко културни растения и декоративни дървета и
храсти. Свободно живееща наоткрито популация на вида беше установена през 2009 по
Acer campestre L. и Robinia pseudoacacia L. в
района на Слънчев бряг. През 2010 г видът
беше установен отново на същите растения,
което ни дава основание да направим извод, че
вече е трайно разпространен у нас.
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Доматеният листоминиращ молец Tuta
absoluta (Povolny) е установен в България през
2009 [21]. Нападения от този изключително
опасен неприятел е забелязано предимно в
оранжериите в южна България (Пловдив и Петрич). Други опасни неприятели в оранжериите
са трипсите Heliothrips haemorrhoidalis (Bouche)
и Thrips simplex Morrison. Азиатският вид
Pseudodendrothrips mori (Niwa) за пръв път е
установен в Италия през 1975, но наскоро бе
съобщен в България по черницата (Morus alba
L.) и има потенциал да причини сериозни щети
на бубарството у нас [39].
Сериозни неприятели за земеделските култури са и видовете, които нападат складираните продукти. Те имат космополитно разпространение и се разпространяват по целия свят
при транспортирането на стоки. Повечето от
тях имат тропичен или субтропичен произход и
се срещат предимно или само на закрито. Неприятелите с най-голямо икономическо значение
са тези, които нападат зърнените култури и
семената - бострихида Rhyzopertha dominica
(Fabricius), хоботниците Sitophilus granarius (L.)
и S. oryzae (L.), суринамският брашнояд
Oryzaephilus surinamenis (L.) и видовете от сем.
Tenebrionidae - Tribolium castaneum (Herbst) и
Tribolium confusum Jacquelin du Val. Бобовите
зърна се нападат от няколко зърнояда от сем.
Chrysomelidae
от
родовете
Bruchus
и
Callosobruchus и от хоботника Acanthoscelides
obtectus Say. Молецът по сушените плодове
Plodia interpunctella (Hubner) е основен неприятел по складираните продукти в складовете,
хранително-вкусовата промишленост и в домакинствата. Той напада зърно, ядки и много други продукти. Два други вида пеперуди Ephestia
kuehniella Z. и Sitotroga cerealella (Olivier) се
срещат предимно по складирани зърна. Контролът на тези видове е твърде ресурсоемък за
индустрията.
Няколко са чуждоземните видове с потенциал да се превърнат в сериозни вредители за
горското стопанство декоративната растителност у нас. Американската западна борова
семенна дървеница Leptoglossus occidentalis
Heidemann наскоро е установена в няколко
Европейски държави и потенциално застрашава
естественото възстановяване на бора [33]. За
пръв път видът е забелязан в България през
2008 [34].
Американският
вид
Nematus
tibialis
Newman, се храни с оригиналния си гостоприемник Robinia pseudoacacia L. Двата аделгида
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Dreyfusia nordmannianae (Eckstein) и Eopineus
strobus (Hartig), за момента са маловажни неприятели по иглолистните в България.
Почти всички чуждоземни видове миниращи молци, разпространени в Европа вече се
срещат у нас. Mиниращият молец по конския
кестен Cameraria ohridella Deshka et Dimic
преждевременно обезлиства конският кестен,
който е масово разпространено декоративно
дърво у нас. Това нарушава декоративните му
качества и може да доведе до заменянето му с
друг декоративен вид, което е доста ресурсоемък процес.
Phyllonorycter issikii (Kumata) е източноазиатски вид, нахлуващ понастоящем в Европа,
причинявайки обезлистване на липата. За пръв
път е забелязан в България през 2006 [37] и
все още е разпространен само в района на
София. Два Северно американски вида миниращи молци Parectopa robiniella Clemens и
Phyllonorycter robiniella (Clemens) минират листата на Robinia pseudoacacia L. Интересно е, че
в България популациите и на двата вида постигнаха висока плътност скоро след пристигането си, докато в момента те са много рядко
срещащи се видове [37] и [Р. Томов, непубликувани данни]. Последният чуждоземен вид,
проникнал у нас е листоминиращият молец по
туята Argyresthia thuiella (Packard), който е
неприятел по декоративните видове от сем.
Cupressaceae [39].
2. Видове, застрашаващи биоразнообразието на
България
Според [24] проучвания върху екологичното значение на чуждоземните насекоми са правени за 72 вида, като доказателства за негативен ефект са намерени за 54 от тях. Единадесет от тези видове са инвазивни и за Европа, а
девет от тях са установени в България.
Многоцветната азиатска калинка Harmonia
axyridis (Pallas) (Col., Cocinellidae) е полифаг,
който се храни главно с листни въшки и др.
представители на Hemiptera – псили и щитоносни въшки. Видът се храни също така и с
яйца и ларви на полезни насекоми като калинки, златоочици, сирфидни мухи и др. Проведените в Северна Америка наблюдения наоткрито
и лабораторни изследвания показват, че видът е
способен да измести местните афидофагни
видове чрез хищничество, конкуренция за храна и др. механизми [30]. У нас видът е установен през 2008 г. и понастоящем се среща в поголямата част от България [38].

Linepithema
humile
(Mayr)
(Hym.,
Formicidae) е съобщаван няколко пъти в България в оранжерии, ботанически градини и сгради
[2]. Статусът на популацита на вида у нас подлежи на бъдещи изследвания. Трайно установяване на L. humile е възможно в районите, където среднодневните температури са между 7 и
14°C в средата на зимата, а максималните
между 19°C и 30°C през най-топлите месеци.
Видът е един от най-опасните инвазивни насекоми на земята. За негативен ефект върху
околната среда се съобщава в САЩ, Южна
Европа, Тихоокеански острови, Южна Африка,
Япония, където L. humile измества местните
видове мравки, други членестоноги, птици,
гущери и бозайници чрез различни механизми
като хищничество, съревнование за територии
за гнезда и др. В Испания е наблюдавано изместване на местните видове мравки, което
ограничава разпространението на семена [16].
Lysiphlebus testaceipes (Cresson) (Hym.,
Braconidae) е паразитоид, интродуциран в средиземноморския район за контрол на Aphis
spiraecola Patch и се е превърнал в доминантен
паразитоид по други видове листни въшки
включително и по Toxoptera aurantii (Boyer de
Fonscolombe). Проведените обследвания в Италия показват, че вероятно той е способен да
измести два местни вида - Lysiphlebus fabarum
(Marshall) и L. confuses Tremblay & Eady [40].
Видът е установен у нас [4], но не са провеждани обследвания за наличието му наоткрито.
Bemisia
tabaci
(Gennadius)
(Hem.,
Aleyrodidae) е вид, който поради своята полифагия би могъл да обитава различни местообитания в тропичния, субтропичния и топлите
райони на умерения климатичен пояси. Неприятелят е разпространен през 20ти век във всички континенти с изключение на Антарктика.
Биотип Б на B. Tabaci е най-силно инвазивен и
все още разширява своя ареал на разпространение като постепенно измества местните биотипове, тъй като инвазивните мъжки са пожизнени от местните, а в поколението на инвазивните женски преобладават женски индивиди
[28]. В Китай и Австралия има данни, че видът
има негативен ефект върху биоразнообразието
[24] Видът се среща в у нас в закрити помещения и на този етап не е способен да преживее
на открито.
Icerya
purchasi
Maskell
(Hem.,
Margarotidae) е довел почти до изчезването на
местни видове в Галапагоските острови, преди
внасянето на биоагента Rhodolia cardinalis
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Mulsant с което е решен екологичният проблем. Видът се среща в у нас в закрити помещения [12] и на този етап не е способен да
преживее на открито.
Nezara viridula (L.) (Hem., Pentatomidae) е
полифаг по зеленчуците с космополитно разпространение. В Япония е установен негативен
екологичен ефект на N. viridula [24]. Видът е
установен в България [36], но на този етап у
нас липсват данни за неговото въздействие
върху биоразнообразието.
(Hem.,
Orthezia
insignis
Browne
Ortheziidae) е щитоносната въшка, която почти
е била довела до изчезване на ендемичните
евкалиптови дървета на остров Света Елена. У
нас видът е съобщаван само в закрити пространства [12]. При нашите обследвания през
последните години видът, не беше намерен.
Миниращият молец по конския кестен
Cameraria ohridella Deshka et Dimic (Lep.,
Gracillariidae) намалява плододаването и унищожава семенните и коренни издънки, което
поставя под въпрос оцеляването на растението
в естественото му находище Резерват „Дервиша” [39]. При този вид е доказана индиректна
конкуренция за естествени врагове с местните
видове. Установено е, че няколко местни вида
миниращи молци в България и Швейцария,
които споделят един паразитоиден комплекс с
C. оhridella, значително намаляват популационната си плътност в райони, със силно нападение от неприятеля [30].
Chrysomya albiceps (Wiedemann) (Dip.,
Calliphoridae) е факултативен хищник по други
ларви на мухи. Видът измества местните видове и особено американският вид Cochliomyia
macellaria (F.), като на открито в Бразилия, така
и в лабораторни експерименти [17]. Според
базата данни Fauna Europea, видът присъства в
България, но при нашите обследвания не беше
намерен.
3. Потенциални заплахи от проникването на
чуждоземни насекоми в България
Извършеният анализ на вноса на растителен материал в България показа, че търговията
с растения и особено с декоративни растения
за засаждане и рязан цвят, крие най-голям риск
за внасяне на чуждоземни видове насекоми у
нас (Томов, непубликувани данни).
Миниращата
муха
Liriomyza
sativae
Blanchard, често е залавяна по растителен материал от фитосанитарните органи и представлява сериозна опасност за зеленчукопроизводс386

твото в Европа. Сериозен неприятел е трипсът
Thrips palmi Karny, който все по-често се залавя от фитосанитарните служби по внасяни растения или растителни продукти в Европа и вероятно скоро трайно ще се установи в оранжериите у нас.
Декоративните палми са застрашени от
чуждоземни насекоми, чиято интродукция се
увеличава с непрекъснато нарастващата световна търговия с тези растения. Най-опасният
неприятел по палмите в Европа безспорно е
хоботникът Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).
Този азиатски вид е намерен за пръв път в Испания през 1992 г. и понастоящем е разпространен в по-голямата част от Средиземноморието, унищожавайки хиляди декоративни палми.
Видът вече е установен в Гърция и не е далече
моментът, когато ще проникне в България.
Южноамериканският
палмов
пробивач
Paysandisia archon Burmeister през последните
години се разпространява в Югозападна Европа, където е сериозна заплаха за декоративните
палми [19].
Няколко вида, разпространени в Европа,
биха могли да проникнат в България, разширявайки ареала си на разпространение. Средиземноморската плодова муха Ceratitis capitata
Wiedemann е една от икономически найважните плодови мухи по целия свят. Видът е
залавян неколкократно в България, но на този
етап не е способен да презимува. Глобалното
затопляне ноже да допринесе за трайното му
разпространение у нас. Други видове плодови
мухи като Северноамериканската Rhagoletis
completa Cresson по ореха и Rhagoletis
cingulata (Loew) по черешата се срещат в различни части на Европа [25] и скоро биха могли
да проникнат у нас.
Азиатският
стършел
Vespa
velutina
Lepeletier е внесен в Югозападна Франция преди няколко години вероятно чрез керамични
изделия внесени от Китай [43]. Видът е известен като опасен хищник по пчелите в Азия и
вече има съобщения за нападения на домашни
пчели във Франция. Видът има потенциал да
завладее по-голямата част от Европа за помалко от 20 години, имайки предвид голямата
скорост на разпространение във Франция. Друг
представител на Hymenoptera, който трябва да
се очаква у нас е Dryocosmus kuriphilus
Yasumatsu, който е китайски вид, нападащ кестена в Япония и Северна Америка. Той е намерен в Италия през 2002 и бързо се разпространява в съседните държави, сериозно застраша-
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вайки Европейския кестен - Castanea sativa
Mill.
Няколко вида сечковци вече са установени
в различни части на Европа и се очаква да проникнат на Балканския полуостров в близкото
бъдеще. Най- опасните сред тях са двата азиатски вида Anoplophora chinensis (Forster) и A.
glabripennis (Motschulsky), които неколкократно са били внасяни в няколко европейски държави през последните години при транспортиране на дървен опаковъчен материал, дървета
за засаждане или дръвчета бонсай. Видът A.
chinensis вече се среща в Северна Италия, където е унищожил хиляди широколистни дървета
и храсти, а A. glabripennis е обект на програми
за унищожаване в Австрия, Франция и Германия [39].
Хоботникът
Megaplatypus
mutatus
(Chapius) наскоро е внесен в Италия, където
напада тополите и няколко овощни вида [18].
Европейската и средиземноморска организация
за растителна защита (EPPO) наскоро направи
анализ на риска за Европа, който показа, че M.
mutatus представлява сериозна заплаха за тополите и други широколистни видове, особено
по брега на средиземно море. Друг вид, сериозно заплашващ горското стопанство е ясеновият агрилус Agrilus planipennis Fairmaire произхождащ от Източна Азия и превърнал се в
един от най-деструктивните насекоми нашественици в Северна Америка, унищожавайки милиони дървета от род (Fraxinus spp.) в градски
и горски зони. Подобни повреди понастоящем
се наблюдават в района на Москва и няма
съмнение, че A. planipennis рано или късно ще
се разпространи из цяла Европа [14].
Южноафриканската Cacyreus marshalli
Butler от сем. Lycaenidae, е внесена в Южна
Европа, където се превръща в сериозна заплаха за култивираните видове Pelargonium spp.
Лабораторни тестове, проведени в Италия, показаха че видът може да се развива и унищожи
местните диви видове Geranium spp. [32].
Заключение
Поради географското си положение и засиленият транспорт през последните години,
България е силно застрашена от проникването
на чуждоземни насекоми, които имат негативно
икономическо и екологично значение. Докато
икономическото значение обикновено е лесно
видимо, поради намаляване на добивите или
поради необходимостта от изразходване на
средства за контрол, то екологичното значение

на чуждоземните насекоми е трудно оценимо.
Няколко вида, разпространени в други Европейски страни, могат да проникнат у нас в
близките години и да причинят сериозни икономически и екологични щети. Три вида, вече
установени в България, имат потенциал да въздействат негативно върху биоразнообразието и
процесите в екосистемите – L. humile, H.
axiridis и C. ohridella.
С оглед устойчивото развитие на България
се препоръчва изграждането на ефективна система за мониторинг и ранно установяване на
видовете без икономическо значение, тъй като
те проникват случайно и биват забелязвани
твърде късно за да бъде възможно тяхното
унищожаване. Необходимо е проучванията да
бъдат фокусирани и към масово срещащи се
видове в слабо проучени екосистеми. Разработването на национална стратегия за инвазивните видове е необходимо за предпазването на
страната от вредното въздействие на тези организми, както и спазването на международните
ангажименти на България.
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THE ALIEN INSECTS AS A PROBLEM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
BULGARIA
Rumen Tomov, Katya Trencheva, Georgi Trenchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Eleven alien insect species are considered as economically important pests in Bulgaria: Leptinotarsa
decemlineata (Say), Trialeurodes vaporariorum (Westwood), Myzus persicae Sulzer, Diaspidiotus perniciosus
(Comstock), Pseudaulacaspis pentagona (Targioni, Tozzeti), Viteus vitifoliae (Fitch), Hyphantria cunea (Drury),
Phthorimaea operculella (Zeller), Helicoverpa armigera (Hübner), Grapholita molesta (Busck) и Frankliniella
occidentalis (Pergande). Alien bark or wood borers of forest or ornamental trees are not detected in Bulgaria so far.
A treat to the biodiversity of Bulgaria pose the following widely distributed species: Harmonia axyridis (Pallas),
Nezara viridula (L.) и Cameraria ohridella Deshka et Dimic. The species Linepithema humile (Mayr), Bemisia tabaci
(Gennadius), Icerya purchasi Maskell, Orthezia insignis Browne and Chrysomya albiceps (Wiedemann) have
restricted distribution and their impact on biodiversity is not studied. Bulgaria is particularly vulnerable to invasive
alien species, because of its geographic position and rapidly acceleratig trade over the past century. The trade with
plant material and especially ornamental plants is the most risky for introduction of alien insects in Bulgaria.
Developing national strategy against invasive species is needed for the sustainable development of Bulgaria.
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СТЕПЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ЗИМНИ ЖИТНИ КУЛТУРИ КЪМ ВКИСЛЯВАНЕ
НА ПОЧВАТА
Паунка Божинова, Славка Лукипудис
Лесотехнически университет, София
Резюме
Изборът на устойчиви към стресови ситуации видове и сортове земеделски култури е изключителна важност условия за намаляване на отрицателното влияние на екологичните условия и на почвеното вкисляване,
които са причина за намаляване продуктивността на растенията. За отчитане толерантността на зимни зърненожитни култури, към вкисляване на почвата, бяха анализирани експерименталните данни за продуктивността
и стопанските и технологични качества на определени сортове зимна мека (обикновена) пшеница, тритикале и
ръж. Данните са получени след извеждането на сравнителен сортов опит, извършен върху почва с рН 4,3, съпоставени с подобни резултати, получени от същите сортове от посочените култури, от редовен конкурсен
сортов опит, извършен върху почва с рН 5,6. Експерименталните данни са обработени математически по метода на дисперсионния анализ, на двуфакторния и трифакторния дисперсионен анализ.
Средно за периода на проучването, ръжта като земеделска култура, потвърждава високата си толерантност към конкретните условия на отглеждане, следвана от тритикале и зимна мека пшеница.
Ключови думи: стрес, екология, сорт, почва
Key words: stress, environment, variety, soil

Увод
В резултат на интензивното торене с минерални торове в недалечното минало, беше
причинено вкисляване на почвата, което обхвана доста голяма част от обработваемите земи
на страната ни [2, 8, 9].
Златишката котловина е характерна с чувствително вкисляване на почвата [11], което
заедно с другите фактори, води до ограничаване на плодородието на почвата (до определени
граници) и оказва отрицателното си въздействие върху качеството на произведената продоволствена продукция.
Различните земеделски растения със специфичната си генетическа детерминираност на
възможностите си да растат, да се развиват и
да формират съответна продукция при условията на различна почвена киселинност, ни дава
основание да смятаме, че изборът на устойчиви
към стресови условия видове и сортове земеделски, респ. зърнени култури е изключително
важно условие за намаляване на отрицателното
влияние на екологичните условията [1, 10] и на
почвеното вкисляване, които са причина за
чувствителното намаляване на продуктивните
възможности, на стопанските и технологически
качества на зърното [1, 3 , 7].
Цел и задачи
Целта на проучването ни беше да установим степента на толерантност на сортовете
зърнено-житни култури към вкисляването на
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почвата! За постигане на поставената цел са
анализирани и сравнени експерименталните
резултати от сравнителен сортов опит с резултатите от редовното държавно сортоизпитване
(на същите сортове), при същите почвеноклиматични условия [6, 7, 12].
Материали и методи
Сравнителния и конкурсния сортови опити
бяха изведени в опитното поле на тогава действащата опитна станция, към бившата Държавна
Сортова Комисия, понастоящем Изпълнителна
Агенция по Сортоизпитване, Апробация и Семеконтрол, София.
Опитите бяха извършени върху слабо излужена канелена горска почва, тежко песъчливо-глинеста. В изпитването бях включени: сортовете зимна обикновена (мека) пшеница Садово 1 (стандарт), Враца, Плиска, Славянка 196 и
Пряспа; тритикале – сорт Вихрен и ръж – Данковские злоте.
Сеитбата беше извършена с по 550 кълняеми семена на м2, при спазване изискванията
на агротехниката прилагана в района на Златишко-Пирдопската котловина. Торенето извършихме с по 14 kg Р2О5 и по 10 kg азот в
активно вещество на декар. Опитите бяха заложени в 4 повторения с по 20 м2 в два варианта: отглеждане на сортовете при рН на почвата 4,3 (при сравнителния сортов опит и 5,7
(за официалния конкурсен опит) при стандартен вариант – рН 4,3

Паунка Божинова, Славка Лукипудис

Изследвани показатели (и при двата варианта, през целия период на изпитване): продуктивност (добиви зърно kg/dka), гъстота на посева (брой класоносни растения/м2), продуктивна братимост (коефициент), степен на презимуване (%), устойчивост на полягане (бал 19), продължителност на вегетационен период
(дни), маса на 1000 зърна (g), хектолитрова
маса kg).

№

1
2
3
4
5
6
7

Проучването беше проведено при спазване
изискванията на методиката за задължителното
държавно сортоизпитване на ново селекционирани сортове земеделски култури за признаване и вписването им в официалната Сортова
листа на страната ни.
Данните за добива на зърно бяха обработени по метода на двуфакторен и трифакторен
дисперсионeн анализ по [4].

Табл. 1. Продуктивност на зимни житни култури (добиви зърно kg/dka)
1989-1991 година рН 4,3
1989-1991 година рН 5,7
Средно
Средно
СОРТ
1989199019891990kg/dka
kg/dka
1991
1991
1991
1991
%
%
366
693
Садово 1 – St.
256
475
700
685
100,0
100,0
388
653
Вихрен
318
458
760
545
106,0
94,2
503
608
Данковские злоте
468
537
645
510
137,4
87,7
408
740
Враца
265
550
765
715
111,5
106,8
464
825
Плиска
258
669
740
910
126,8
119,0
477
750
Славянка 196
315
638
680
820
130,3
108,2
372
800
Пряспа
285
458
810
790
101,6
115,4

GD при Р-5.0 %
GD при Р-1.0 %
GD при Р-0.1 %
Точност, %

12,57
17,21
23,46
1,37

18,74
25,67
34,99
1,17

12,75
17,46
23,80
1,01

Стопанската 1990-1991 година е определено по-благоприятна за отглеждането на зърнено-житните култури в района. С по-добрата
водообезпеченост на растенията се гарантират
и по-високите добиви получени от всички проучвани сортове. Сортовете Плиска и Славянка
196 формират най-високите добиви на зърно:
669 и 638 kg/dka, съответно с 40,8 и 34,3%
над стандарта, следвани от Данковские злоте и
Враца, които по добивност се изравняват помежду си и превишават Садово 1 с 13,1 и
15,8%, докато Вихрен и Пряспа му отстъпват
(на Стандарта) с 3,0 – 6,0%.
Средно за периода на проучването, отглеждани върху кисели почви с рН 4,3, с найвисоки добиви на зърно се отличават Данковские злоте (ръж) с 503 kg/dka и Славянка 196 с
477 kg/dka, които превишават стандарта съответно с 37,4 и 30,3%, следвани от Плиска
(464 kg/dka), докато Пряспа и Вихрен (тритикале) се изравняват по добивност със Садово 1.

68,09
93,27
127,10
3,15

56,62
77,66
105,7
2,65

рН 4,3/
рН 5,7,
%
52,81
59,42
82,73
55,13
56,24
63,60
46,50

38,77
53,10
72,36
1,80

По-добрата водообезпеченост на растенията
през 1991 година е спомогнала за увеличаване
на получения добив от 1,5 (Вихрен и Пряспа),
2,0 пъти (Славянка 196) до 2,5 пъти (Плиска),
което показва, че по-благоприятните метеорологични условия намаляват отрицателното влияние на почвената киселинност, изразено в различна степен в зависимост от биологичната
специфика на земеделската култура.
През по-благоприятната в метеорологоклиматично отношение 1991 година най-висок
потенциал на продуктивност са показали всички
проучвани сортове. Сравнително ниските добиви на зърно, получени от Вихрен и Данковские
злоте през 1991 година са вследствие на продължителните и обилни валежи по време на
фенофазата цъфтеж, поради което опрашването и оплождането бяха незадоволителни, респективно добивите на зърно по-ниски.
Съпоставени данните за получените добив
и зърно, при отглеждане на зърнено-житните
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върху почви с рН 5,7 към рН 4,3, достигаме до
заключението, че отглеждането им при стойности на рН близки до техния киселинен оптимум (рН 6,0) същите проявяват повишени потенциални продуктивни възможности за добив
на зърно: за пшеницата до 2,7 – 2,9 пъти, а за
ръж и тритикале – до 2,4 пъти по-високи в
сравнение с отглеждането им при рН 4,3.
Степента на намаляване добива на зърно,
при повишаване на вкисляването на почвата,
показва тяхната толерантност, изразена в различна степен в зависимост от генетическата им
детерминираност и специфична сортова характеристика и особеност.
Съпоставени данните на изпитваните сортове и продуктивността им на зърно, при отглеждането им върху почви с рН 4,3 към рН
5,7, през периода на проучването и средно за
периода, ни дава представа за степента на толерантност на същите към вкисляването на
почвата и влошаване на условията за тяхното
отглеждане. Намаляването на добива е толкова
по-силно изразено, колкото вкисляването е повисоко и сортът е по-чувствителен и в същото
време – колкото по-засушлива е годината
(1990).
Сортът Садово 1 при условията на почви с
рН 4,3 формира само 36,6% от собствения си
добив формиран при условията на рН 5,7. Послаба зависимост от рН на почвата регистрира
Славянка 196. Определено добра толерантност
към почвено вкисляване проявяват Вихрен и
Данковские злоте, които реализират съответно
№
1
2
3
4
5
6
7

Табл. 2. Стопански качества, средно за периода 1989-1991 г.
Презимували растения, %
Вегетационен период, дни, бр.
рН 4,3
рН 5,7
рН 4,3/рН 5,7 %
рН 4,3
рН 5,7
рН 4,3/рН 5,7 %
Садово 1 – St.
61,1
96,8
63,1
256
259
-3
Вихрен
50,3
80,8
62,3
257
267
- 10
Данковские злоте
90,4
90,1
100,3
261
267
- 6
Враца
72,9
91,5
79,7
254
256
- 2
Плиска
55,9
96,9
57,7
256
259
- 3
Славянка 196
55,4
96,6
57,3
253
259
- 6
Пряспа
48,7
86,9
56,0
257
257
-

СОРТ

Отглеждани при условията на рН 4,3 сортовете повишават устойчивостта си на полягане в сравнение със сортовете отглеждани
при условията на почви с рН 5,7, най-ясно
изразено при ръжта. Вкисляването на почвата
обяснява тенденцията за намаляване на продуктивната братимост на растенията и води до
несъществено увеличаване масата на 1000
зърна, по-силно изразено през години с по-
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84,0 и 94,2% от продуктивните си възможности при сравнително благоприятни условия
(1991).
Средно за периода на проучването (19891991), с най-висока толерантност към вкисляване на почвата се отличава сортът ръж – Данковские злоте, с формирания добив от 503
kg/dka съставляващ 82,73% от добива получен
при условията на рН 5,7. Този дял би бил значително
по-висок,
ако
въздушнотемпературните условия по време на фазите
цъфтеж-опрашване-оплождане
бяха
поблагоприятни за протичането на същите.
С най-добра зимоустойчивост и най-висока
степен на презимували растения при условията
на рН 4,3 се отличава Данковские злоте (ръж)
– 90,4% и сортът Враца (пшеница) – 72,9%, с
което потвърждават добре изразената си толерантност към почвената киселинност! Продължителността на вегетационния период при отделните видове и сортове (от масово поникване
до настъпване на восъчна зрялост на зърното),
се скъсява при отглеждането им при условията
на повишена почвена киселинност (табл. 2.).
Особено силно е изразено това при Вихрен (с
10 дни) и ръж, Данковские злато, чието зърно
узрява с 6 дни по-рано, което е от съществено
значение при отглеждането на зърнените при
полупланински условия. Зърното на Славянка
196 е готово за прибиране 5-6 дни по-рано от
това на Садово 1, а Пряспа, по този показател
не се влияе от условията на отглеждане.

добра
водообезпеченост
на
растенията
(1991). Хектолитровата маса не се влияе съществено от условията на отглеждане. Очертава се тенденция за намаляване гъстотата на
посева с повишаване киселинността на почвата, по-силно изразено при пшеницата в
сравнение с тритикале и ръж.
Резултатите от двуфакторния дисперсионен анализ (табл. 3.) ни дават основание да

Паунка Божинова, Славка Лукипудис

считаме, че през стопански години с проявено
засушаване, продуктивността при условията
на повишена киселинност на почвата (рН 4,3)
до голяма степен е в зависимост от толерантността на сорта. При същите условия 37,72%
от добива се формира под влиянието на комбинираното действие на факторите „сорт” и
условия на стопанската „година”.
Трифакторния дисперсионен анализ обаче доказва изключително силното влияние на

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

фактора „рН” на почвата върху формирането
на добива (66,4%), доказано с висока математическа достоверност. При отглеждането на
зимните житни при почвени условия с рН
близки до оптималните за културата стойности, по-силно е комбинираното влияние на
факторите „сорт” с условия на стопанската
„година” – 66,66% от добива се формира под
тяхното въздействие

Табл. 3. Фактори за формиране на добива. Двуфакторен и трифакторен дисперсионен
анализ средно за периода 1989-1991 година
Двуфакторен дисперсионен анализ
Двуфакторен дисперс.
Корелационни коефициенти - Кк
анализ. Корелац. коефиц.
Източник на вариации
рН 4,3
рН 5,7
рН 5,7
Общо
100,00
100,00
100,00
Блакове
0,1018
1,0796
6,750
Варианти
99,3818
87,1635
98,160
Фактор А – сорт
60,1033 +++
19,7957 +++
6,120
Фактор В – години
1,5555
0,7082
5,160
Фактор С – рН
66,4000 ++++
Фактор А х В
37,7230+++
66,6596 +++
5,970
фактор А х С
7,210
Фактор В х С
6,660
Фактор А х В х С
0,650
Грешка
1,770
Стандартна грешка
9,92 kg/dka
38,08 kg/dka
28,46 kg/dka
Показател за точност, %
1,17
2,63
2,48

Изводи
С най-висока степен на толерантност към
вкисляване на почвата (рН 4,3) се проявява
ръжта (сорт Данковские злоте), формирайки
82,73% от добива си получен при отглеждането му на почви с рН около и/или близки до
киселинния оптимум.
Тритикале (Вихрен) и зимната обикновена
(мека) пшеница (Славянка 196) се отличават
със сравнително висока степен на толерантност към вкисляване на почвата (рН 4,3), доказано с получения добив на зърно равен съответно на 59,42 и 63,60% от добива формиран при рН 5,7.
Вкисляването на почвата причинява влошаване на стопанските качества на проучваните видове и сортове зимни житни култури,
изразено в различна степен в зависимост от
вида и сортовата специфика.
При отглеждането на зимни житни върху
вкислени почви (pН 4,3), формирания добив
на зърно (60,13%) е преди всичко в зависимост от степента на видовата толерантност
към условията на отглеждане.
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DEGREE OF TOLERANCE OF WINTER CEREAL CROPS TO SOIL ACIDIFICATION
Paunka Bojinova, Slavka Lukipudis
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The selection of stress resistant species and varieties of agricultural crops is very important condition for
reducing the negative impact of the environmental conditions and soil acidification, which are grounds for reducing
the productivity of plants. Reporting tolerance of winter cereals crops to soil acidification experimental data on
productivity, economic and technological qualities were analyzed of certain varieties of soft winter (ordinary)
wheat, triticale and rye. Data were obtained after carrying of comparative varietal tests on soil with a pH of 4,3,
compared with similar results obtained from the same varieties of those crops of regular competition tests on soil
with pH 5,6. The experimental results were mathematically processed by the method of variance analysis of
double factorial and variance analysis. Average for the period of study, the rye as a agricultural crop, confirming its
high tolerance for specific growing conditions, followed by triticale and winter wheat.
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ПРОДУКТИВНИ И ЕКОЛОГИЧНО ПЛАСТИЧНИ СОРТОВЕ ЗИМНА ПШЕНИЦА ЗА
УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Славка Лукипудис, Паунка Божинова
Лесотехнически университет, София
Резюме
През последните две десетилетия, земеделието ни се характеризира с дълъг и бавен процес на преструктуриране. Точно на земеделието трябва да се определи ролята на приоритетен отрасъл, на който се възлагат
очаквания и надежди да създаде материална основа за излизане от икономическата криза. Изхранването на
населението е важна, високо хуманна задача, в чието решаване първостепенно значение има пшеницата за
хлебно и фуражно зърно! Производството на достатъчно количество, с високо качество на зърното, е в зависимост и от потенциалните продуктивни възможности на сортовете пшеница, използвани и отглеждане в практиката! Екологичната им пластичност е гаранция за стабилността на тяхната продуктивност, поради което изборът на подходящ сорт от основната за земеделието ни продоволствена култура е от решаващо значение за
ефективността на зърно производството у нас.
Ключови думи: земеделие, зърно, пшеница, сортове
Key words: agriculture, grain, wheat, varieties

Увод
За устойчиво развитие на земеделието и за
ефективно земеделско производство, значение
има осъзнаването и прилагането на четиристепентата формула: природни дадености – производствен опит – материална заинтересованост –
прилагане на научните достижения на аграрната
наука.
Изхранването на световното население е
важна, високохуманна задача, в чието решаване
първостепенно значение има зимната обикновена
(мека) пшеница за хлебно и фуражно зърно [1, 2,
3]. Големия ареал на разпространение и високия
темп на нарастване на производството на пшеничено зърно, е обусловено от хранителната стойност и вкусовите качества на получаваните
брашна и съответните хлебни изделия [5, 7, 8].
През последните 15-20 години земеделието
ни се характеризира с дълъг и бавен процес на
преструктуриране. На земеделието трябва да се
определи ролята на приоритетен отрасъл, на
който се възлага очаквания и надежди да се превърне в материална основа за излизане от икономическата криза [6].
Цел и задачи
Целта на проучването ни беше установяване
на биологическите особености, стопанските
свойства и качества на зимната обикновена (мека) пшеница и факторите за формирането на
добива при полупланинските условия на Златишко-Пирдопската котловина. И основавайки се на
експерименталните резултати, да предложим на
практиката подходящи за района сортове.

За постигане на поставената цел, бяха
извършени конкурсни сортови опити, за
установяване на продуктивните потенциални възможности на сортове пшеница –
българска селекция. Изпитването обхваща
период от 1953 до 1996 година, но анализът ни ще включва резултатите от него,
през периода 1985-1996 година
Материал и методи
Конкурсните сортови опити бяха изведени в полето на тогава действащата
Опитната Станция по сортоизпитване
(ОСС) към бившата Държавна сортова
комисия
(понастоящем
Изпълнителна
Агенция по Сортоизпитване, Апробация и
Семеконтрол - ИАСАС). Опитите бяха изведени след предшественик бобови култури (фуражен грах за зелена маса), върху
слабо оподзолена канелена горска почва,
по блоков метод, в 4 повторения, с големина на реколтната парцелка – 20 м2, при
спазване на прилаганата в района агротехника за отглеждане на културата. Торенето
беше проведено с по 14 kg/dka Р2О5 и 10
kg/dka азот (в активно вещество) подадени
съответно при основната обработка на
почвата и при зимно-пролетното подхранване на растенията. Сеитбата беше извършена с по 550 кълняеми семена на м2,
при спазване на оптималния агротехнически срок, според биологическите изисквания
на пшеницата.
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В сортоизпитване бяха включени 10-13 сорта пшеница, българска селекция!
Бяха изследвани показателите: продуктивност на сортовете (добивност в kg/dka), структура на добива (при прибирането) включваща: гъстотата на посева (бр./м2 класоносни стъбла);
брой зърна в един клас; -тегло на зърното в един
клас (g). Изследвани бяха стопанските качества
на сортовете: продължителността на вегетационния период (дни от масово поникване до настъпване на восъчна зрялост на зърното); презимували растения; височина на растения на (см); дължина на класа (см). Изследвани бяха и физическите качества на зърното: маса на 1000 зърна (g)
и хектолитрова маса (kg/dka).
Проучването беше проведено при спазване
на изискванията за държавното сортоизпитване
на ново селекционираните земеделски култури,
за признаването и вписването им в Националната
сортова листа.
Данните за добива на зърно бяха обработени
математически по метода дисперсионен анализ
(по [9]) и по метода на двуфакторния и трифакторния дисперсионен анализ (по [4]), а корелационните коефициенти за връзката и взаимозависимостта на добива и структурните му елементи и
останалите показатели за стопанските качества –
по метода на Корелационния и Path-анализ.
Резултати и анализи
В геоморфоложко отношение районът на
Златишко-Пирдопската котловина спада към високите полета с надморска височина 700-750
метра. Поради затворения характер на котловината, през зимата често се образуват температурни инверсии, които причиняват понякога измръзване на есенните посеви и много често повреди по овощните култури. През пролетта температурите преминават трайно през 5˚С към 15-17
Март, а през есента около средата на Септември. Средномесечните, среднодневни температури
за периода 1953-1991 година са 9,2˚С, които за
последните 4-5 години от периода на изследването достигат до 9,4–9,8˚С. Същите за периода на
активната вегетация на растенията е от порядъка
на 17,1-17,8˚С. Относителната влажност на въздуха се движи в границите на 75% за многогодишния период. Дефицитът на влажността (mb) е
правопропорционален на средноденонощните,
средномесечни температури и обратнопропорционален на влажността на въздуха.
Количествата на валежите и тяхното разпределение през вегетацията на растенията в много
голяма степен определят продуктивността на
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зимните зърненожитни култури. През многогодишния период (1953-1995 г.) месечните суми на валежите достигат до 640
л/м2, от които 31,3% са през есеннозимния период и 52,9% - през време на
активната вегетация на растенията. Останалите 15-16% са през зимно-пролетния
период, което има значения за осигуряване
на добро влагозапасяване на почвата! За
отбелязване е чувствителното засушаване
през последното десетилетие. Сумата на
годишните валежи възлиза на 439 л до 468
л/м2. Метеоролого климатичната характеристика на района за даден период от време, фенофаза или вегетационен период се
определя не само по посочените вече елементи на климата, а и чрез изчисляване на
сумарното водопотребление на растенията
(Е, л/м2), водообезпеченост на растенията
(В, %), коефициент на засушаване (Кз),
индекса на сухотата (Yс) и др. [5].
Есенно-зимния
период
(октомврифевруари) се отличава с висока степен на
водообезпеченост на растенията. През
многогодишния период (1953-1995 г.)
сумата на есенно-зимните валежи достигна
200,4 л/м2, осигурявайки до 138,8% ниските водни изисквания за растежа и развитието си растения, докато през периода
1990-1995 г. е само 71,5%. Почти еднакви по количество са валежите през 1990 г.
(116 л), 1992 г. (121 л) и през 1993 година (107 л/м2), когато водообезпечеността е
съответно 107,2%, 88,6% и 63,8%, поради разликата в теоретически изчислената
водопотребност на растенията.
Незадоволителна е водообезпечеността на растенията с влага (44,4%) от естествените валежи през стопанската 1991 г.
Периодът на активна вегетация (март-юли)
когато водопотребността на растенията се
увеличава от 2,4–2,5 до 2,8 пъти, с найдобра водообезпеченост (от 41,2% и
51,9%) се характеризира стопанската
1990 и 1993 година. Стопанската 1991 и
1992 година не се различават съществено
по валежно-влажностни условия (352,7 и
318,0 л/м2), съответно осигуряващи растенията на 89,5% и 85,5% от тяхното
водопотребление за нормален растеж и
развитие. За условията на ЗлатишкоПирдопската котловина, годишния максимум на валежите е през март-април, когато водопотреблението на растенията е
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изключително ниско. С изключение на 1992 година, характерна със сравнително равномерното
разпределение на вегетационните си валежи,
според необходимостта на растенията от вода,
всички останали стопански години можем да
охарактеризираме като силно и/или много силно
засушливи.
Според бонитетната оценка на почвата в района на опитното поле, тя е определена като
такава със средна до добра пригодност за отглеждане на зимни и пролетни зърнено-житни земеделски култури.
Проучването на сортовете зимна пшеница,
през по-продължителен период от време, дава
възможност те да изявят по-пълно и поубедително потенциалните си продуктивни възможности и стопанските си качества, поради
факта, че имат възможност да растат и се развиват при различни в климатично отношение стопански години. По този начин по–убедително се
изявява екологичната пластичност на сортовете,
както и тяхната стабилност на добивността им по
отношение на устойчивостта им към стресови
агроклиматични фактори. Периодът 1985-1995

година включва коренно различни в климатично отношение години.
През последното десетилетие селекцията на пшеницата у нас отбеляза голям
напредък. Бяха селекционирани, изпитани,
признати и вписани в сортовата листа на
страната ни десетки сортове, отличаващи
се с много висока продуктивност и много
добри стопански качества.
Добивът на зърно, получен от всички
включени в изпитване сортове, варира от
454,5 kg (1985 г.) до 817,0 kg/dka (1995
г.), като през по-голямата част от периода
той надвишава „бариерата” 600 kg/dka.
С най-добри агрометеорологичните
условия, гарантиращи оптималното развитие на растенията в посева, се отличава
периода от 1987 до 1991 г., когато добивът на зърно варира в малки граници: от
738,8 до 766,7 kg/dka, което превишава
добива получен през 1985 (kg/dka) от
25,2% (1988 г.) до 162,5–165,6% (табл.
1.).

Садово 1

Враца

Катя

Янтър

Победа

Славян.196

Табл. 1. Продуктивност на зимна обикновена (мека) пшеница, добиви на зърно kg/dka
през периода 1985-1995 г.
Сортове зимна обикновена (мека) пшеница

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
Средно
%

511
585
713
700
795
700
685
605
560
543
809
655
100,0

765
765
715
480
522
513
806
652
99,6

398
640
763
750
870
775
745
665
560
515
808
690
102,2

476
656
785
785
850
735
750
675
562
523
819
692
105,6

533
623
738
750
805
710
680
670
474
472
880
666
101,8

615
680
820
556
498
551
830
650
99,2

GD,5%
GD,1%
GD,01%
Точн.%

7,27
9,67
12,6
2,91

9,99
13,3
16,6
3,33

10,6
14,3
18,9
4,89

7,96
10,7
14,2
3,61

8,04
10,9
14,3
3,62

11,1
15,3
20,8
4,22

Година
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Момчил

Приморец

Пряспа

Миряна

Плиска

Простор

Средно

Табл. 1. Продуктивност на зимна обикновена (мека) пшеница, добиви на зърно kg/dka
през периода 1985-1995 г. (продължение)
Сортове зимна обикновена (мека) пшеница

%

1
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
Средно
%

2
780
680
710
670
530
469
861
674
102,5

3
885
695
695
795
544
554
766
705
107,6

4
775
810
790
710
543
530
791
707
107,9

5
750
780
740
755
572
515
915
708
108,1

6
433
599
769
768
775
810
790
415
532
506
775
670
102,3

7
476
588
756
755
535
780
745
480
519
469
744
550
83,9

8
455
615
754
751
767
743
739
623
535
513
817
673
102,7

9
100,0
135,4
165,6
125,2
168,7
163,4
162,5
137,1
117,6
112,9
179,8
148,5
-

GD,5%
GD,1%
GD,01%
Точн.%

7,77
11,1
15,5
3,33

6,92
9,48
12,9
3,38

10,5
14,3
19,5
4,47

5,75
7,88
10,7
2,34

7,18
9,67
12,8
3,08

12,9
17,3
23,0
4,08

-

-

Година

Периодът от 1992 до 1995 година полученият добив на зърно намалява с около 225,5 до
253,4 kg/dka, най-вероятно поради засушаването
през периода на активна вегетация на растенията.
Особено благоприятна за растежа и развитието
на пшеничените растения се оказа стопанската
1995 година, когато и формирания добив надхвърля 800,0 kg/dka.
Проучените сортове формират добива си и
проявяват потенциалните си възможности в зависимост от степента на пластичност и устойчивост
към стресовите климатични условия и степента
на приспособимостта си към тях при конкретните
условия на района. С най-висока средна продуктивност се отличават сортовете Приморец (704,8
kg), Пряспа (707,0 kg) и Миряна (708,1 kg), които се изравняват помежду си и превишават Садово 1 (Стандарт) със 7,6 до 8,1%. Следват сортовете Катя и Янтър, които също се изравняват
помежду си с добива около 690,0 kg/dka. Сортовете Враца, Победа, Славянка 196 и Момчил се
изравняват както помежду си, така и със стандарта Садово 1, като Победа и Момчил незначително го превишават.
Средно за всички проучвани сортове, средно
за периода на проучването (1985-1996) се получава висок и стабилен добив на зърно от порядъка на 672,9 kg/dka. Най-висок добив на зърно от
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почти всички сортгове беше формиран
през стопанската 1995 година, който варира от 744-766 kg (Приморец) и достига
над 800,0 kg (Садово 1, Враца, Катя, Янтър), до 830-861 kg (Славянка 196 и Момчил). Изключително висок добив е получен
от Победа и Миряна – съответно 889 и
915 kg/dka.
По амплитудата в добивите над и под
средните му стойности можем да оценим
степента на стабилност на добивността на
съответните сортове. С най-висока степен
на стабилност в продуктивността се отличава сорт Садово 1, следван от Простор и
Пряспа. С висока чувствителност към условията на отглеждането, конкретно за
района на проучването, т.е. с найнестабилни добиви се отличават Миряна,
Победа и Плиска. Сортовете Янтър, Враца,
Славянка 196 и Приморец са сравнително
устойчиви на екстремните условия на Подбалканската котловина, тяхната амплитуда
варира в по-малки граници.
С особено добра приспособимост и
пластичност за растеж и развитие се отличават сортовете Простор и Пряспа, но и те
отстъпват по този показател на Садово 1,
регистриращ екологична пластичност не
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едновременно (242-243 дни) с 5-6 дни
след останалите.
Всички проучвани сортове притежават
добра способност да регулират и осигуряват много добра гарнировка на посева си,
като в това отношение Славянка 196 се
проявява с най-висока продуктивна братимост (табл. 2.)

само в района на Подбалканската котловина, но
и в цялата страна.
По продължителност на вегетационния период (дни от масово поникване до настъпване на
восъчна зрелост на зърното), съществени различия между проучваните сортове не се забелязва.
Същият се движи от 237 до 239 дни, с изключение на Садово 1 и Славянка 196, които узряват

3
655,1
670,1
689,9
691,5
549,7
666,9
652,3
650,0
707,8
707,0
708,1

Хектолитрова маса, kg

2
543 – 809
415 – 810
398 – 870
476 – 850
469 – 755
472 – 880
480 – 806
498 – 830
544 – 885
530 – 810
515 - 915

Маса на
1000 зърна,
g

средно

Презимували,%

1
Садово 1, St.
Плиска
Катя
Янтър
Простор
Победа
Враца
Славянка 196
Приморец
Пряспа
Миряна

oт - до

Гъстота бр/м2

СОРТ

Вегетационен
период,
Дни *

Табл. 2. Продуктивност и стопански качества средно за периода 1985-1995 г.
Добив на зърно, kg/dka

4
242
237
238
238
237
239
243
239
237
238
237

5
618
691
726
599
642
809
662
868
771
615
743

6
96,5
95,4
92,3
88,5
91,2
96,8
92,4
96,0
95,6
88,8
91,6

7
46,8
35,3
37,1
43,3
44,1
39,9
39,8
40,4
39,5
39,7
44,5

8
74,9
71,1
72,6
73,9
73,3
76,1
72,6
74,4
72,6
71,8
73,0

*- от масово поникване до настъпване на восъчна зрялост на зърното

Проучваните сортове притежават много висока зимоустойчивост с около 92,4 до 96,6%
презимували растения, средно за периода на
проучване. Известна, слабо изразена чувствителност към зимните условия на района проявяват
Пряспа и Янтър (с 88,8 – 88,5% презимували
растения).
Най-добре са озърнени класовете на сорт
Миряна (с 42,7 зърна), с най-високо тегло на
зърната в един клас (1,93 g), слeдван от Пряспа
(37,4 бр.), Победа (36,7 бр. и Янтър (36,6 бр.).
Масата на 1000 зърна варира от 35,3 до 40,4 g,
с изключение на Садово 1 (46,8 g) и Миряна
(44,5 g). Хектолитровата маса е сравнително
консервативен показател, който трудно се променя в зависимост от условията на отглеждане
на зимната пшеница.
Периодът 1985-1995 година е сравнително
благоприятен за отглеждането на пшеницата.
През този период в производството бяха включени високодобивни, интензивни сортове пшеници.
Формираният добив средно за периода на проучването възлиза на 468 kg/dka средно от всички
сортове включени в проучването (табл. 3.).

През този период, за разлика от
предшестващите такива, факторът „сорт”
играе основна роля при формирането на
добива зърно от единица площ. Благодарение на генетически детерминирания потенциал на интензивните пшеници, те гарантират формирането на 73,38% от величината на добива си на зърно, математически много добре доказано, с висока степен
на достоверност. През един доста дълъг
период от време (1961-1989 г.) добивът
зърно се е формирал под влиянието предимно на климатичните условия на стопанската година, докато през отчетния
период (1985–1995 г.) „Сортът” с потенциалните си възможности способства за
определяне величината на добива зърно от
единица площ.
Корелационните зависимости между
Добива на зърно и отделните стопански
качества и тези на структурата на добива,
показват специфични взаимозависимости и
влияние (табл. 4.).
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Таблица 3. Фактори на добива при зимна обисновена (мека) пшеница средно за периода 1953–1995 г.
Добиви зърно, при
Влияние на факторите за формиране на
Разлики в
Периоди на
стандартна влага, 13%
добива зърно
№
добива
изпитване
+/„В”години
АхВ
kg/dka
%
„А”-сорт
І
1953 – 1957
204,84
100,00
0,00
44,29+++
7,81+++
45,37+++
ІІ
1955 – 1960
266,48
130,09
+61,64
26,57+++
10,88+++
57,84+++
ІІІ
1961 – 1965
467,84
228,73
+263,00
4,02
70,26+++
16,23
ІV
1966 – 1970
538,17
262,73
+333,33
39,50+++
33,52+++
25,39+++
V
1972 – 1977
614,17
299,83
+409,33
5 97 +++
80,03+++
9,01
VІ
1977 – 1981
600,25
299,03
+395,41
10,13 ++
64,04+++
20,42
VІІ
1981 – 1989
670,13
327,15
+465,25
4 70
65,77+++
26,14
VІІІ
1985 – 1995
672,90
332,82
468,10
73,38+++
0,44
18,15
GD при Р
GD при Р
GD при Р

№
1

5,0 % - 4,70%
1,0 % - 6,39%
0,10% - 8,62%

Точност
0,63%

Средна грешка на разликите
- 4,63%

Табл. 4. Корелационни коефициенти при сортове зимна обикновена (мека) пшеница
през периода 1985-1995 година (средни данни)
Силни
Средни
Продуктивни
Soft –
Групи пшеници
„А”
„Б”
„Г”
ендoсперм
Корелационни коефициенти
Садово 1
Миряна
Плиска
Победа
между добива зърно и:
Бонония
Приморец
Простор
Славянка 196
Вегетационен период, дни
0,527
0,453
0,555
0,524

Средно

0,514

2

Брой класоносни/кв.м

0,382

0,284

0,372

0,580

0,404

3
4
5
6
7
8
9

Презимували, %
Височина растения, см
Дължина на класа, см
Зърно в един клас, бр.
Зърно в един клас, гр
Маса на 1000 зърна, гр
Хектолитрова маса, кг

0,221
0,582
- 0,22
0,236
0,669
0,542
0,333

0,369
0,614
0,303
0,414
0,310
0,223

0,404
0,563

0,482
0,774
0,360
0,471
0,533
0,080
0,423

0,369
0,633
0,324
0,574
0,385
-

Най-силно е изразена корелационната зависимост между добива и височината на растенията (0,630), като същият достига до
0,884 при Силните пшеници с Hardендосперм и със Soft-ендосперм и тази корелация е математически много добре доказана.
Най-вероятно това е свързано с необходимостта на голяма фотосинтетична маса и
интензивна фотосинтетична дейност на растенията. С еднакво високи стойности е коефициента на зависимост между добива на зърно
и теглото на зърното в един клас (0,669 и
0,644) съответно при Силните и Продуктивните пшеници. Особено висок е този коефициент на корелация при сорт Плиска (0,872),
сорт характеризиращ се и математически
доказано с висок корелационен коефициент
между добива на зърно и броя на зърното в
един клас (0,684).
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- 0,26
0,290
0,644
0,622

Изводи
С най-висока средна продуктивност се
отличават сортовете Приморец (704,8 kg),
Пряспа (707,0 kg) и Миряна (708,1 kg), които
се изравняват помежду си и превишават Садово 1 (стандарт) със 7,6 до 8,1%. Следват
сортовете Катя и Янтър, формиращи добив от
690,0 kg/dka.
Сортовете Янтър, Враца, Славянка 196 и
Приморец са сравнително устойчиви на неблагоприятните условия на Подбалканската
котловина. С особено добра приспособимост
и пластичност се отличават сортовете Простор и Пряспа, но и те отстъпват по този показател на Садово 1, регистриращ екологична
пластичност не само в района на Подбалканската котловина, но и в цялата страна.
Най-силно е изразена корелационната зависимост между добива на зърно и височината на растенията (средно 0,630), като този
показател достига 0,884 при Силните пшени-

ПРОДУКТИВНИ И ЕКОЛОГИЧНО ПЛАСТИЧНИ СОРТОВЕ ЗИМНА ПШЕНИЦА ЗА УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ

ци с Hard-ендосперм. Най-вероятно тази взаимна зависимост е израз на необходимостта
от голяма фотосинтетична маса и висока фотосинтетична дейност на растенията за формиране на добива
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PRODUCTIVE AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PLASTIC VARIETIES OF WINTER
WHEAT - FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE
Slavka Lukipudis, Paunka Bojinova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Over the past two decades, our agriculture is characterized by long, slow process of restructuring. That 's
agriculture must define the role of priority sectors, which are awarded expectations and hopes to create material
bases as a tool to overcome the economic crisis. Feeding the population is an important, high-human task, whose
solution is vital and wheat plays role for bread and fodder grain! Production of sufficient quantities of high quality
grain dependends on the potential productive capacity of wheat varieties used and growing in practice. Their
ecological plasticity is a guarantee for the stability of their productivity, so the choice of a suitable basis for a
variety of our food crop agriculture is crucial for effective grain production in the country.
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ЕЗИКОВИ КОНСТРУКЦИИ И ФОРМИ ВЪВ ФОРМУЛИРАНЕТО НА ЦЕЛ, ОБЕКТ,
ПРЕДМЕТ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ
Цветина Цакова, Георги Тасев
Лесотехнически университет, София
Резюме
Устойчивите езикови конструкции и форми при формулирането на цел, обект, предмет и заключения от
научното изследване, които са полезни за учените при подготовката на научните трудове на чужд език са предложени в настоящия доклад. Езиковите конструкции са дадени на български, английски и руски език. Отделни
езикови конструкции и форми са дадени под формата на схеми, които според авторите, улесняват по-доброто
им приложение в конкретната работа при превода на съответните материали.
Ключови думи: устойчиви езикови конструкции; цел; обект; предмет; заключение
Key words: sustainable language constructions, aim , subject, object, conclusions

Настоящият доклад представлява опит за
създаване на начин на мислене на чужд език
(руски и английски език) на специалисти, говорещи на български език.
Целта е да се покаже употребата на езикови конструкции и форми, с които се ползват
учени, докторанти и студенти при написване на
статии, дисертации, при подготовката на лекции, по време на беседи на общонаучни теми,

а също така при провеждане на изследвания и
оформяне на техните резултати.
Най-типичните за научния стил на речта
словосъчетания и конструкции са дадени в
следната последователност: проблем – въпрос
– цел – задача – изучаване – изследване - път
на изучаване – наблюдение – експеримент –
анализ – материал – данни - факти.

Научен, фундаментален, актуален, на същ, важен,
ключов, водещ, остър, частен, глобален, измислен, не
разрешим
Проблема
Проблема
Problem

Научная, фундаментальная, актуальная, насущная,
важная,
ключевая,
ведущая,
острая,
частная,
глобальная, надуманная, неразрешимая
Scientific, fundamental, actual, significant, important,
key, leading, sharp, private, global, made-up, unsolvable

Примери:
1. В своя доклад бих искал да засегна
един проблем, който за сега е още
слабо осветен в литературата. В своем
докладе мне хотелось бы затронуть
проблему, покае ще мало освещенную
в литературе. In my paper I’d like to
touch on a problem that is currently
slightly discussed in literature.
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2. Не виждам тук да има някакъв проблем. Я не вижу здесь никакой проблемы. I don’t see any problem here.
3. Ние планираме да решим този проблем в близките две години. Мы планируем решить эту проблему в ближайшие два года. We plan to solve this
problem in the coming two years.

Цветина Цакова, Георги Тасев

Актуален, принципен, теоретически, практически, общ,
конкретен, важен, основен, сложен, спорен, правомерен
Въпрос
Вопрос
Question

Актуальный, принципиальный, теоретический, практический,
общий, конкретный, важный, коренной, сложный, спорный,
правомерный
Actual, principle, theoretical, practical, common, concrete,
important, root, complex, debatable, correct

Примери:
1. С този въпрос ние не сме се занимавали. Этим вопросом мы не занимались. We are not concerned with this
problem.
2. Сега ние работим върху въпроса за
достоверния статистически анализ на
данните. Сейчас мы работаем над вопросом достоверного статистического

анализа данных. Now we are working
on the problem of the truthful statistical
analysis of the data.
3. По-късно ще бъде разгледан въпросът
за достоверността на получените данни. Познее будет рассмотрен вопрос о
достоверности полученных данных.
Later we are going to view the problem
of the truthfulness of the received data.

Важна, главна, основна, научна, практическа,
конкретна, реална, поставена, указана
Цел
Цель
Aim

Важная, главная, основная, научная, практическая,
конкретная, реальная, поставленная, указанная
Important, main, basic, scientific, practical, concrete,
real, set, designated

Примери:
1. Разкриването и изучаването на закономерностите на връзката между явленията и процесите е главна цел на всеки отрасъл на науката. Раскрытие и
изучение закономерностей связи между явлениями и процессами представляет главную цель всякой отрасли науки. The revelation and the study of the
laws of the relation between the events
and the processes is the main aim of
each scientific branch.

Задача
Задача
Task

2. Цел на минералогията стана изясняването на химичния състав на минералите. Целью минералогии стало выяснение химического состава минералов.
The clarification of the chemical
contents of the minerals became the
aim of mineralogy.
3. Учените си поставиха целта да проверят този експеримент. Ученые задались
целью проверить этот эксперимент.
The scientists put themselves the aim to
check this experiment.

Първостепенна, близка, крайна, поставена, набелязана, основна,
възловата, особена, конкретна, определена
Первоочередная,
ближайшая,
конечная,
поставленная,
намеченная,
коренная,
узловая,
особая,
конкретная,
определенная
Primary, close, final, set, signified, basic, key, peculiar, concrete,
definite
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Примери:
1. Задачите на изследването трябва да се
формулират ясно. Задачи исследования следует четко формулировать. The
tasks of the research should be clearly
formulated.
2. Задачата не може да бъде успешно
решена, без да се вземе под внимание
теорията. Задача не может быть успешно решена без учета теории. The

Изучаване
Изучение
Study

task can’t be successfully solved
without taking into consideration the
theory.
3. Решаването на тази задача помага да
се разберат свойствата на веществата.
Решение этой задачи помагает понять
свойства веществ. The solution of this
task helps to understand the properties
of substances.

Обективно,
експериментално,
теоретично,
практическо,
сравнително, опитно, непосредствено, специално, продължително,
постоянно, системно, по-нататъшно, задълбочено, интензивно,
задълбочено, всестранно, детайлно, старателно, внимателно
Объективное, экспериментальное, теоретическое, практическое,
сравнительное,
опытное,
непосредственное,
специальное,
длительное,
постоянное,
систематическое,
дальнейшее,
углубленное, интенсивное, глубокое, всесторонноее, детальное,
тщательное, внимательное
Objective, experimental, theoretical, practical, comparative, direct,
special, long, permanent, systematical, long, comprehensive,
intensive, many-sided, detailed, careful, attentive

Примери:
1. Много изследвания са посветени на
изучаването
на
физико-химичните
процеси. Многие исследования посвящены изучению физико-химических
процессов. Much research is dedicated
to the study of physico-chemical
processes.
2. Този метод се прилага за изучаване
процесите на обмяната на веществата
в организма. Этот метод применяется

Изследване
Исследование
Research

для изучения процессов обмена веществ в организме. This method is
applied to the study of the processes of
substances exchange in the organism.
3. Учените се занимаваха много с изучаването на процеса на дишането на
растенията. Ученые много занимались
изучением процесса дыхания растений.
The scientists are concerned with the
process of breathing of plants.

Научно, обективно, теоретично, експериментално, опитно, общо,
конкретно, фундаментално, всестранно, системно, обширно,
задълбочено, дълбоко, детайлно, подробно, актуално, сериозно,
сложно, ценно
Научное, объективное,
теоретическое,
экспериментальное,
опытное, общее, конкретное, фундаментальное, всесторонное,
систематическое, обширное, углубленное, глубокое, детайльное,
подробное, актуальное, серьезное, сложное, ценное
Scientific, objective, theoretical, experimental, common, concrete,
fundamental, many-sided, systematical, extensive, thorough, deep,
detailed, comprehensive, actual, serious, complex, valuable

Примери:
1. Проведени бяха фундаментални изследвания в тази област. Проводились
фундаментальные исследования в этой

404

области. Fundamental research was
carried out in this field.
2. Разработването на тези въпроси улеснява по-нататъшното изследване на

Цветина Цакова, Георги Тасев

проблема. Разработка таких вопросов
облегчает дальнейшее исследование
проблемы. The research of these
problems facilitates further study of the
issue.
3. Тези изследвания имат голямо значение за развитието на същността на

процесите. Эти исследования имеют
большое значение для понимания сущности процессов. This research has big
significance for the development of the
synthesis of the processes.

Прост, сложен, неправилен, верен, рационален, оптимален, опитен
път, по пътя на задълбочен анализ, продължително изучаване,
всестранно наблюдение
Път (на изучаване)
Путь (изучение)
Way of study

Простой, сложный, неправильный, верниый, рациональный,
оптимальный, опытным путем, путем тщательного анализа,
длительного изучения, всестороннего наблюдения
Simple, complex, incorrect, correct, rational, optimal, experimental,
by the way of deep analysis, continuous study, many-sided
monitoring

Примери:
1. Ние се убеждаваме, че сме избрали
верен път на изследване. Мы убеждаемся, что выбрали верный путь исследования. We are convinced that we
have chosen the correct way of
research.
2. Теоретичните изследвания обикновено
се проверяват по опитен път върху
модели на проектиращите се съоръжения. Теоретические расчеты обычно

проверают опитным путем на моделях
проектируемых
сооружений.
The
theoretical research are usually checked
experimentally on sample models of the
projected equipment.
3. Може да се дойде до определени изводи чрез наблюдения върху животните.
Можно прийти к определенным выводам путем наблюдений над животными. Through a study of the animals
definite conclusions can be made.

Научно, обективно, специално, визуално, точно, задълбочено,
многочислено, многократно, постоянно, системно, важно,
задълбочено, по-нататъшно, непосредствено, просто, сложно,
дадени, указани, проведено
Наблюдение
Наблюдения
Monitoring

Научные, объективные, специальные, визуальные, точные,
тщательные, многочисленные, многократные, постоянные,
регулярные, важные, глубокие, дальнейшие, непосредственные,
простые, сложные, данные, указанные, проведенные
Scientific, objective, special, visual, punctual, elaborate, manysided, many-numbered, constant, systematical, important,
comprehensive, further, direct, simple, complex, given, shown,
carried out

Примери:
1. Наблюденията върху тези процеси се
правят с помощта на високо чувствителни уреди. Наблюдения над этими
процессами ведутся с помощю высокочувствительных
приборов.
The
monitoring on these processes is done

with the help of highly sensitive
equipment.
2. Учените направиха още едно важно
наблюдение. Ученые сделали еще одно
важное наблюдение. The scientists
made another important monitoring.
3. Необходимо е изводите да се подкрепят с точни наблюдения. Необходимо
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подкреплять свои выводы точными
наблюдениями. The conclusions should

be supported with punctual monitoring.

Аналогичен, подобен, проверочен, нов, важен, интересен,
блестящ, убедителен, уникален, успешен, набелязан,
замислен, проведен
Експеримент
Эксперимент
Experiment

Аналогичный, подобный, проверочный, новый, важный,
интересный, блестящий, убедительный, уникальный,
успешный, намеченный, задуманный, проведенный
Analogical, similar, testing, new, important, interesting,
brilliant, convincing, unique, successful, designated,
considered, carried out

Примери:
1. Това явление се наблюдава често при
подобни експерименти. Это явление
часто наблюдается при подобных
экпериментах. This event is often met
in such experiments.
2. Ние проведохме редица експерименти
за потвърждаване на издигната хипотеза. Мы провели ряд экспериментов
для подтверждения выдвинутой гипо-

тезы. We carried out many experiments
to confirm the hypothesis given.
3. Към експеримент обикновено се прибягва, за да се провери някаква хипотеза. К эксерименту обычно прибегают для проверки какой-нибуть гипотезы. The experiment should be usually
made in order to check a hypothesis.

Научен, обективен, конкретен, проведен, всестранен,
обстоятелен, пълен, изчерпващ, детайлен, сравнителен,
задълбочен, точен, дълбок
Анализ
Анализ
Аnalysis

Научный,
объективный,
конкретный,
проведеный,
всесторонний, обстоятельный, полный, исчерпывающий,
детальный, сравнительный, тщательный, точный, глубокий
Scientific, objective, concrete, carried out, many-sided,
comprehensive, full, comprehensive, comparative, detailed,
punctual, deep

Примери:
1. Историята на науката е правила обикновено анализ на развитието на определени идеи. История науки занималась, как правило, анализом развития
определенных идей. The history of
science has usually made analysis of the
development of definite ideas.
2. Единственият сигурен начин е спектралният анализ. Единственным надежным способом является спект-
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ралный анализ. The only certain way is
the spectral analysis.
3. Дефекти в образците се откриват с
помощта на ренгенов анализ. Дефекты
в образцах обнаруживают с помощью
ренгеновского анализа. Defects in the
samples are discovered through an XRay analysis.
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Научен, експериментален, справочен, статистически, фактически,
събран, систематизиран, получен, използван, голям, богат,
обширен, разнообразен, достатъчен, достоверен, неподходящ
Материал
Материал
Materials

Научный, экспериментальный, справочный, статистический,
фактический, собранный, систематизированный, полученный,
использованный, большой, богатый, обширный, разнообразный,
достаточный, достоверный, неподходящий
Scientific, experimental, referential, statistical, factual, accumulated,
systematical, received, used, big, rich, broad, various, enough,
truthful, unsuitable

Примери:
1. Палеонтологията дава материал за миналото на органичния свят. Палеонтология дает материал о прошлом органического мира. Paleonthology gives
materials about the past of the organic
world.
2. През последните години ни се удаде да
съберем значителен статистически материал за синдрома на това заболяване. За последние годы нам удалось
собрать значительный статистический
материал о синдроме этого заболева-

ния. In the last years we had the
opportunity to collect considerable
statistical material about the syndrome
of this disease.
3. Събраният до сега фактически материал не може да бъде признат за достатъчен за решаването на въпроса. Собранный до сих пор фактический материал не может быть признан достаточным для решения вопроса. The
factual material accumulated so far
could not be considered enough to solve
the problem.

Опитни,
косвени,
конкретни,
изчислени,
цифрови,
съвременни, последни, предишни, точни, проверочни,
изчерпващи, пълни, допълнителни, получени, изходни, ценни,
надеждни, убедителни
Данни
Данные
Data

Опытные, косвенные, конкретные, расчетные, цифровые,
современные, последние, прежние, точные, проверочные,
исчерпaвающие, полные, дополнительные, полученные,
исходные, ценные, надежные, убедительные
Experimental, indirect, concrete, calculated, numerical, modern,
last, previous, punctual, checking, comprehensive, full,
additional, received, exit, valuable, hopeful, argumentative

Примери:
1. Ние събрахме доста интересни данни.
Мы собрали весьма интересные данные. We gathered very interesting data.
2. В края на статията авторът привежда
редица убедителни данни от своя личен
опит. В конце статьи автор приводит
ряд убедительных данных из своего
личного опыта. At the end of the article

the author gives many comprehensive
data from his own experience.
3. Данните, които искам да представя
тук, още никъде не са били публикувани. Данные, которые я хочу здесь
представить, еще нигде не публикувались. The data which I want to present
here haven’t been published anywhere
before.
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ЕЗИКОВИ КОНСТРУКЦИИ И ФОРМИ ВЪВ ФОРМУЛИРАНЕТО НА ЦЕЛ, ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ …

Реален, конкретен, общоизвестен, достоверен, неопровержим,
несъмнен, безспорен, очевиден, убедителен
Факт
Факт
Fact

Реальный,
конкретный,
общеизвестный,
достоверный,
неопровержимый, несомненный, бесспорный, очевидный,
убедительный
Real, concrete, widely spread, real, undisputable, undebateable,
undoubted, obvious, argumentative

Примери:
1. В експедицията ние се сблъскахме с
поразителни факти. В экспедициимы
столкнулись с поразительным фактом.
We encountered fabulous facts at the
expedition.
2. Получените теоретични изводи напълно
се съгласуват с фактите. Полученные
теоретические выводы вполне согласуются с фактами. The received
theoretical conclusions are in full
accordance with the facts.

3. Новите факти винаги пораждат нови
въпроси. Новые факты всегда пораждают новые вопросы. The new facts
always provoke new questions.
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LANGUAGE CONSTRUCTIONS AND FORMS IN THE FORMULATION OF THE
AIM,OBJECT, SUBJECT AND THE CONCLUSIONS FROM THE SCIENTIFIC RESEARCH
Tsvetina Tsakova, Georgi Tassev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Sustainable language constructions and forms in the formulation of the aim, object and subject and
conclusions from the scientific research have been suggested to be helpful to the scientists in the preparation of
the scientific papers in a foreign language. The language constructions are given in Bulgarian, English, and
Russian. Separate language constructions and forms are given in the forms of schemes, which, according to the
authors, facilitate their easier application in the concrete work in the translation of the respective materials.
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