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Dear followers of idea for sustainable development,

Уважаеми съмишленици на идеята за устойчиво развитие,
Уважаеми читатели,

Dear readers,

Уважаеми автори и приятели,

Dear authors and friends,
You hold serial 28-th volume (number
1/2011) 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 XIII-th
International Scientific Conference „Management
and Sustainable Development”, held in Yundola
in the period 25-27.03.2011. From received for
participation 192 aplications, with paper abstracts and posters in Conference took part 155
scientists, practical experts, post-graduate students from 43 national and international institutions and organisations (34 universties, 6 scientific institutes of Bulgarian Academi of Science,
experts from public administration, NGOs and
companies) from 12 countries, from 4 continents. In 1 plenary and 4 parallel thematic section were presented 73 scientific papers and 3
posters.
The important issues of management and sustainable development were discussed. Some
main aspects could been summarized as follows:
multifunctional forest management have to be
developed and encouraged in Bulgarian forests,
because of their high importance for environment
improvement and biodiversity conservation, there
are a high potential to encourage utilization of
revenuwble energy sources, based on the forest
biomass; contemporary practical and theoretical
issues in human resources management; more
attention have to be pointed out to the social
aspects for sustainable management; presentation and implementation of the best practices
and innovations; the practice for sustainable
development shaping have to be reestablished;
more atention have to be intended to the students and post-graduated students investigations; the more important issues have to be
separated and have to be discussed into a suitable approach – for example, order of round tables, unformal discussions etc.; the all thematic
fields have to be protected and the conference
have to be approved as a forum for ideas exchange.

Вие държите поредния 28-ми обем (брой
1/2011) 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 XIII-та Международна научна конференция
„Управление и устойчиво развитие”, проведена
в периода 25-27.03.2011 г. на Юндола. От
изпратените за участие в конференцията 192
заявки с резюмета на доклади и постери, в
конференцията взеха участие общо 155 научни
работници, докторанти и студенти от 43 наши и
чуждестранни организации (34 университета, 6
института от БАН, експерти от публичната администрация, неправителствени организации и
фирми), от общо 12 държави, разположени на
4 континента. В едно пленарно и 4 паралелни
заседания на отделните секции на конференцията бяха представени общо 73 доклада и 3 постера.
В дискусиите по време на конференцията
бяха поставени редица важни въпроси на управлението и устойчивото развитие. Поважните акценти могат накратко да се формулират така: Необходимо е да се утвърждава и
насърчава многофункционалното стопанисване
на горите, като един от най-важните компоненти на природната среда и стабилизиращ фактор
за запазване на биологичното разнообразие и
едновременно с това, съществува потенциал да
се насърчава все по-широкото използване на
възобновими енергийни източници, базирани на
биомаса от горите; да се прилагат добри практики на управлението на човешките ресурси; да
се обръща по-голямо внимание на ролята и
значението на социалния фактор за устойчиво
управление; да се утвърждава представянето на
най-добри практики, приемственост и иновации; необходимо е да се възстанови практиката
за моделиране на устойчивото развитие; да се
отдели повече внимание на студентските и докторантските разработки; да се отделят и обсъждат в по-подходяща форма най-важните
въпроси – например поредица от кръгли маси,
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The Faculty of „Business Management” leadership and the Editorial Board of Scientific Journal „Management and Sustainable Development”
have managed with the obligation to publish all
presented before the Conference papers and
posters, but in 4 volumes - 28, 29, 30 and 31
(1/2011; 2/2011; 3/2011 and 4/2011) 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://old-web.ltu.bg/conferences/uur/2011/index.html).
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!

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 четири тела, в този и в
следващите три 29-ти, 30-ти и 31-ви обеми
(съответно 2/2011, 3/2011 и 4/2011 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! До нови срещи!

Editorial board

Редакционна колегия
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ОТНОСНО „ПОСЛАНИЕТО” НА ДВА ФАКТА ОТ СЪВРЕМЕННАТА ИКОНОМИКА
Митьо Велушев
Лесотехнически университет, София
Резюме
В статията се поставя въпросът: защо в последните десетилетия корпоративният бизнес се отваря за социални ангажименти, а публичният сектор се опитва да прилага управленските технологии на корпоративния мениджмънт. Дали това не е начало на нова тенденция? А ако е така, дали тя не ни изпраща послание за предстояща във времето дълбока реформа, способна да осигури устойчиво развитие на икономиката?!
Ключови думи: икономическо благо, двояка природа на икономиката, свойствата на благото, ефективност,
справедливост, противоречие в благото.
Key words: goods, two-sided nature of economy, characteristics of goods, effectiveness, fairness, contradiction to goods.

ще я последват, към мениджмънт, който отговаря пряко за резултатите в публичния сектор,
така както това е в частния сектор2.
Тези два факта, първо, не са случайни, тъй
като бавно, но трайно се настаняват в практиката, и, второ, съдейки от характера им, според нас трасират пътя на някаква нова тенденция в развитието на икономиката. Както става
ясно от току що казаното, частният сектор в
най-новите материални условия, за да поддържа на високо равнище ефективността си поема, за сега скромни, но все пак ангажименти,
за дейности присъщи до сега на публичния, а
последният, за да повиши той пък своята ефективност и ефикасност, възприема в рамките на
възможното управленски технологии от частния
бизнес. Между впрочем, такава тенденция има,
защото авторитетни международни организации, каквато е например ООН, усърдно я поддържат. Например, с Глобалния договор на
ООН, тази организация насърчава не поотделно, а едновременно както частните, така и публичните организации да прилагат не различни, а
едни и същи универсални принципи за социална отговорност и за опазване на околната среда.
Нека сега се опитаме да изясним основата
на фактите и да разсъждаваме за вероятната

През последните десетилетия правят впечатление два все по-забележими факта в икономиките на развития свят, които като че ли започват да говорят за начало на нова тенденция в
развитието на сегашната икономическа система. Единият е за т. нар. корпоративна социална
отговорност. В частния бизнес и по-конкретно в
корпоративния капитал, който формира голямата част от брутния продукт в развитите икономики, се забелязва известно отваряне за социални ангажименти (примерно свързани с
опазване на природата, за решаване публични
проекти на селището, където е корпорацията и
т.н.). Тоест, забелязва се в капитала известен
стремеж чрез социални ангажименти да спечели доверието на персонала и на потребителите.
Действително, в период на криза, какъвто е той
сега, този стремеж трудно може да се забележи, което дава основания на някои икономисти
да оспорват „социалната отговорност” на капитала, като една от целите му, но тези периоди
трябва да се считат за изключение1.
Другият е за новия публичен мениджмънт,
родеещ се с корпоративния, който все по отчетливо започва да замества в публичния сектор метода на администриране. Става дума за
преход в сектора от мениджмънт основан на
стриктното изпълнение на разписаната и приета
програма, независимо от резултатите, които

1
Между впрочем един от именитите автори, които най-рано говорят за такова отваряне на корпоративния бизнес е Дж. К.
Гълбрайт. Вж например [1].
2
Относно т.нар. „нов публичен мениджмънт” е публикувана не малко литература. Един от именитите автори, чиято книга
„Икономика на държавния сектор, Стопанство, С., 1996” е преведена на български език, е Дж. Е. Стиглиц. По въпроса заслужава да бъде препоръчана на читателя специално книгата на автор със собствен практически опит в публичния сектор, Е.
Савас, Приватизацията. Ключ към по-добро управление, Изд. Дамян Яков, С., 1999.
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те все по-видни предпочитания на политическите предприемачи на корпоративни управленски
технологии, е нарастващото напрежение между
основните свойства на съвременната икономика, а именно, тя да е ефективна и в същото
време справедлива, справедлива за всички, за
цялата нация3. Съответно, фактор е нарастващата напрегнатост в отношението между индивидуалния икономически „играч”, обособения
„икономически човек”, обсебен от личния си
интерес, който полага всички сили в новите
материални условия с минимум разход максимално да произвежда и печели, и колективния
икономически „играч”, какъвто се явява общността от хора, ръководена от общ интерес,
общност, представлявана от демократичната
държава, който „играч”, за да остане на власт
трябва от абсолютно нарастващите държавни
разходи да доставя все повече публични блага
и полезност за хората. В крайна сметка фактор
е напрежението, което все по-ясно се усеща от
хората между двата основни сектора в икономиката – частен и публичен (основно държавен) и което усещане ще расте с нарастването
на богатството и с увеличаването в абсолютни
суми на държавните разходи под управлението
на политическите предприемачи.
Но защо, от къде възниква противоречието
между ефективност и справедливост в съвременната икономика? Щом се казва, че е обективно, то значи в основата му лежи някакъв
обективен фактор?!
По наше мнение, противоречието, за което
говорим е външно проявление на противоречието в отделното икономическо благо, което като обществено-икономическа категория играе
ролята на елементарна форма на икономиката
въобще4. Икономическото благо е елементарната й форма, защото е събирателен образ,
защото то именно осмисля икономиката, защото ако го няма, хората не могат да оцелеят,
тъй като природата почти нищо не дава наготово за пряко потребление. Защото единствено

тенденция, която те като че ли започват да
очертават и която реализирана е възможно да е
добрата основа за устойчиво икономическо
развитие.
/1/ Защо тези факти не са случайни? Защо,
както смятаме, те са обективно обусловени?
Кои са тези обективни фактори извикали ги на
живот?
Със сигурност тези фактори не са един, но
според нас един е главният и непосредствен, и
ще го дефинираме още сега. Този фактор е
напрежението в съществените за съвременната
икономическа система противоречия. Обикновено се казва, че най-същественото противоречие, което именно е този главен фактор, е
изостреното противоречие между производителните сили и общественото устройство на
икономиката, още по-конкретно казано, че
промените в равнището и състава на производителните сили предизвикват промени в общественото устройство на икономическата дейност. По принцип това е така. Наистина не може в страна, където още се оре с дървено рало
и най-голямото средство за презокеански преход е лодката, да се установят корпоративни
форми на дейност. Само че този тезис не
обяснява, защо при едно и също равнище на
производителните сили, в разни страни са установени разни обществено-икономически системи! Затова смятаме, че не самите материални условия са продиктували новопоявяващите
се факти в икономиката, а фактите са пряк
продукт на друго противоречие, свързано с току що казаното, но противоречие в самата икономическа
система,
в
общественоикономическото устройство. А равнището на
производителните сили, наличните производствени технологии и техника, са онези необходими материални условия, без които фактите,
такива каквито са те, не би било възможно да
се установят.
Непосредствен фактор за отварянето на
бизнеса за социална отговорност и за ставащи-

3
Известно е, че в икономическата литература такова противоречие между ефективност и справедливост в съвременната
икономика се обсъжда, макар някои автори, да не споделят, че справедливостта е понятие приложимо за икономиката. Само
като пример, противоречието се обсъжда в книгата на C.V.Lrown и P.M. Jackson Икономика на публичния сектор. Превод
под редакцията на Г. Манлиев, Агри-ООД, С., 1998.
4
От учението на класиците на теоретичната икономика и особено от марксовото учение, читателят е добре запознат с двояката природа на стоката в капиталистическата икономика, която стока, като икономическа категория, конкретно К. Маркс,
определя като елементарна форма на този тип икономика. Тук, в тази статия, третираме тази двоякост като характеристика
не само на стоката в капиталистическото производство, а въобще на икономическото благо, при всички начини на неговото
производство и потребление.
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тиворечие, когато то силно се напрегне, принуждава хората да внасят изменения в икономическата система, съобразени с материалните условия (със степента на развитие на производителните сили), което означава, че то, противоречието, се явява фактор на развитието на
икономиката въобще. Тоест, разрешаването на
противоречието между свойствата на благото,
на практика е двигателят, който развива икономиката въобще.
Така че, двояката природа на отделното благо и противоречието между неговите свойства,
се явяват съответно структурообразуващият
фактор и факторът на развитието на икономиката въобще.
Както вече се каза, двояката природа на
благото е в основата на двояката природа не
само на миналите икономически системи, но и
на съвременната икономика. Това означава, че
свойствата на съвременната икономика са
външно проявление на свойствата на отделното
благо. По линията на труда в благото, като негово свойство, в съвременната икономика то се
проявява като свойство на общественото производство и това свойство не може да бъде
друго освен ефективността (производството да
е ефективно). Защото това означава минимум
разход на труд. Обществото, обединено в нация, очаква от тази сложна обществена производствена система да произвежда максимално
количество блага с минимални разходи. А това
означава в съвременната икономика да се произвежда с висока производителност, като така
се намалява труда в отделното благо.
По линията на другото свойство на благото,
полезността, на която то е носител, свойство
на съвременната икономика на една демократично устроена държава е справедливостта в
потреблението. Справедливостта не е само някаква етична категория. Тя е още понятие икономическо, носещо икономическа информация.
Съвременната икономика не е онази стара,
феодално разделена икономика. Тя е национално, обществено обединена икономика. Хората не са предишните закрепостени (или полузакрепостни) оръдия на труда, а свободни индивиди, обединени като нация, живеещи в

това благо е способно да задоволи дадена човешка потребност, но същевременно не може
да се появи другояче освен от труда (производството) на хората.
Разглеждано като обществено-икономическа
категория, отделното икономическо благо е
двояко явление по природа и това е очевидно.
Тази негова двоякост определя двоякостта на
икономиката въобще, вкл. на съвременната
икономика, датираща от няколко века. Именно
като обществена категория, благото се отличава с две свойства, които характеризират двоякостта на всяка икономическа система. От гледището на обществото, свойство на благото е
това, че е носител на определено количество
човешки труд, независимо от конкретната
форма на труда и независимо от това, дали е
минал (във формата на използвани оръдия или
предмети на труда) или настоящ (текущ, жив).
Пак от гледището на обществото, то е носител
на определена способност да задоволи една
или друга човешка потребност. Тоест, то е носител на определена полезност за хората. Ето
тази двояка природа на благото е основанието
за двоякостта на икономиката въобще. Двоякостта на благото се явява структурообразуващ
фактор за икономическата система в цяло, независимо от етапа, на който се намира, а тази
причинно-следствена връзка между двоякостта
на благото и тази на икономиката въобще преди време ние наименовахме основна структурна закономерност на икономиката въобще5.
Свойствата на благото, като обществена категория, които току що бяха дефинирани, са
противоположности, които са едновременно в
единство и в борба. Единството в благото между положен и наличен труд, и способността му
да задоволява дадена човешка потребност, го
прави монолитно цяло. Но свойствата му са
противоположности, а противоположностите са
си противоположности; те са в противоречие.
Не може например обществото да сведе труда
в едно благо до нула, а да очаква от него многократно увеличена полезност, както и обратното. Като правило, хората искат да виждат във
всяко благо повече полезност, но получена с
по-малко труд. А разрешаването на това про-

5
По отношение на структурата и организацията на капиталистическата икономика, преди тридесет години руският учен
проф. Вл. С. Афанасьев оправдано въведе понятието „основна структурна закономерност на стоковите отношения”, отразяващо тяхната двоякост в капиталистическата икономика (Вж. [5]). По наше мнение обаче е целесъобразно да се разшири
информационното поле на понятието до равнището на икономиката въобще и такова предложение вече сме направили (Вж.
[6]). Защото, двояката структура на икономиката е била и винаги ще бъде, тъй като тя произтича от двояката природа на
отделното икономическо благо, а то е вечна обществена категория.
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възникнали противоречия обаче, в историческото време, в което съществува съвременната
икономическа система до днес, не се проявяват
по еднакъв начин. Противоречието между
ефективност и справедливост във времето ту
нараства (напряга се), ту влиза във временно
равновесие след съответните промени в икономическата система. За тази временна равновесност и за напрежението ще стане на дума
малко по-надолу.
И така, фактите, за които се говори в тази
статия, са продукт именно на нарастващо в
последните десетилетия напрежение в противоречието между ефективност и справедливост в
съвременната икономика. Съдейки от готовността на бизнеса постепенно да разшири целите си с поемане на определена социална отговорност, можем да предположим, че при съществуващите сега материални условия, е започнала поява на проблеми в труда, като
свойство на отделното благо. Очевидно, частният бизнес е почувствал, че ако продължи при
съществуващите днес материални условия и
технологии да произвежда с досегашната организация на дейността, ще намалеят мотивите в
персонала за труд, което ще намали производителността. Тогава увеличаващия се труд в
отделното благо ще започне все по остро да
влиза в противоречие с полезността, на която е
носител то. Но очевидно промени настъпват и в
другото свойство на благото. С бурното увеличение на населението и с увеличените изисквания за достъп на огромното число от това население до благата, от всяко от тези блага се
очаква да бъде носител на все повече и повече
полезност.
Нарастващата напрегнатост на противоречието в отделното благо външно се проявява
като нарастващо напрежение между ефективността и справедливостта в съвременната икономика. Фактите, чийто генезис се опитваме да
разкрием, са по наше мнение начин на намаляване от хората на нарастващото напрежение
именно между свойствата на съвременната
икономика. Подтикнат от напрежението в противоречието, корпоративният капитал търси
подходи и практики, които да приобщят персонала и така да увеличат неговата производителност, и които да спечелят доверието на потребителите, защото без реализация на благата,
той няма да реализира личния си интерес. Такава практика бизнесът вижда именно в отва-

национална държава. Именно тази свобода и
равнопоставеност обуславя очакванията на обществото от хора обединено в нация икономиката да осигури, чрез произведените блага,
максимум полезност за потреблението на това
общество. А това на практика означава найнапред произведените блага да бъдат така разпределени, че да се реализира максималната
полезност, на която са носители те.
Посочените две основни свойства на съвременната икономика се реализират чрез дейността на двама основни икономически субекта
„играча”, в два относително обособени сектора. Реализират се, чрез дейността на „обособеният индивид”, на частния субект, работещ с
частни средства за производство, ръководен от
собствения си интерес, който интерес го мотивира за все по-голяма стопанска активност и
който упражнява тази активност в частния сектор на икономиката. И чрез дейността на „колективизирания индивид”, на обединението от
отделни индивиди в нация, а последната представлявана от демократично устроената държава, който „индивид” е заинтересован нацията да
получи възможно най-високото равнище на
потребление и който упражнява своята дейност
в публичния (държавния) сектор.
Външно проявление в съвременната икономика е получила не само двояката природа на
благото, а и противоречието между неговите
свойства. Това външно противоречие е противоречието между ефективността и справедливостта. Ефективността е въпрос на мотивация
на индивидите за стопанска активност, а такава
възниква, когато продуктът на тази активност
(физически или като стойност) се присвоява
лично и за лично потребление. Справедливостта обаче, е нещо противоположно, влизащо в
противоречие с ефективността. Справедливостта е въпрос на установените възможности за
достъп на всички хора до произведените блага
и до носената от тях полезност. Справедливостта е на първо място въпрос на преразпределение на частно произведените блага, така че
в потреблението на нацията да се оползотвори
цялата полезност, на която са носители.
Ето, казаното обяснява обективната обусловеност на противоречията между свойствата на
съвременната икономика - ефективност и
справедливост, респ. между икономическите
субекти, а именно обособения икономически
индивид и нацията, и в крайна сметка между
частния, и публичния сектори. Тези обективно
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от управлението на корпоративния бизнес, които са доказали способността си да мотивират
активността на персонала, те очакват да повишат ефективното използване на абсолютно нарастващите общи пари и да постигнат реализация на справедливостта съотвестваща на възможното и на очакванията на населението.
/2/ Тенденцията, на която струва ни се полагат началото тези два факта, като че ли става
по-ясна – образно казано, основните „играчи” в
икономиката като че ли „протягат ръка един
към друг”; частният бизнес се отваря за социални ангажименти, т.е отваря се за дейности до
вчера изцяло стояли за решаване пред публичния сектор в икономиката, а политическите
предприемачи изоставят досегашните методи
на управление и приемат за организацията на
публичния сектор приватизацията и технологиите на корпоративния мениджмънт. Въпросът,
който логично възниква е: за какво говори такава една тенденция, изпраща ли ни тя някакво
посланието?
Отговорът е труден, но опити за даване на
отговор са нужни.
Отговорът може да ни подскаже преди всичко опита на съвременната икономика, който
никак не е малък. Противоречието между основните свойства на тази икономика, т.е. между ефективността и справедливостта, респ.
между частния и публичния (държавния) сектори датира от няколко столетия и не за първи
път се напряга. Въпросът е как то е разрешавано и до какво е довело разрешението. И дали
новото напрежение, ще се разрешава със стари
прийоми.
А какъв е опита, какво показва историята на
съвременната икономика. Преди няколко века,
когато се полага началото на съвременната
икономика, когато материалните условия (разбира се имат се предвид условията в няколкото
развити държави начело с Англия) се представляват от манифактурата и от едва едва появилото се машинно производство и които са добра предпоставка за разрешаване на противоречията във феодално устроеното стопанство,
тогава новопоявяващия се колективен „играч”,
обществото, нацията от обособени, свободни
индивиди, се представлява не от една демократично устроена държава-нация (по термина на
Ал. Тофлер), а от централната феодална
(кралска) власт. Спрямо феодално раздробената, централизираната власт на краля по-това
време играе прогресивна роля. Естествено,
противоречието, между освободения от крепос-

рянето за „социалната отговорност” и за социални ангажименти.
Политическите предприемачи също са подтикнати от противоречието да въведат промени
в своята дейност в публичния сектор. Чрез дейността в сектора се реализира справедливостта
в икономиката, а очевидно в тази реализация се
появяват все повече остри проблеми. По-малко
или повече видимо нараства неудовлетворението на огромната част от населението от получаваната полезност от публичните блага, срещу
нарастващите в абсолютен размер „общи пари”. Известно е, че с концентрацията на благата чрез частното им присвояване в малка група
от хора, всяко увеличаващо се като количество
благо в потреблението на тази група от хора
става носител на все по-малка пределна полезност, респ. намалява общата полезност, носена
от отделното благо. А на практика именно до
това води днес голямото и даже нарастващо
неравенство в доходите на населението. Заедно
с това, от публичния сектор населението като
цяло очаква да достави особено важни блага,
блага, от които абсолютно не може да се лиши
(водоснабдяване, електричество, инфраструктурни проекти, отбрана, обществена сигурност
и т.н.), но за производството, на които частния
бизнес няма интерес. Реализирането на тази
потребност на населението е израз на реализацията на икономиката именно като справедлива
за всички, но не е трудно да се забележи от
личен опит, че това става все по-трудно за публичния сектор. На практика все по-осезаемо
става неефективното използване на общите пари предназначени за доставянето на тези блага.
Нарастват както алокативната, така и техническата неефективност в публичния сектор.
Дебело трябва да се подчертае, че въпрос на
реализация на справедливостта в икономиката
е „изработването и доставянето” не само на
горните блага, а и на подходящата както за мотивите на работа на бизнеса, така и за потреблението на населението като цяло правнонормативна среда, а съдейки по всичко, проблемите в това „доставяне” от публичния сектор
никак не са малко и свидетелство за съществуването им е неудовлетворението сред хората
от законодателната, съответно по-нататък изпълнителната работа в държавата.
Именно заради проблемите и тяхното решаване в публичния сектор, за които току що се
спомена, политическите предприемачи пристъпват към установяване на нов мениджмънт в
сектора. Така, чрез взаимстване на елементи
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тничеството индивид и същия този индивид все
повече припознаващ се не само като личност,
но и като член на нацията, респ. противоречието между ефективността на икономиката, която
е последица на стопанската частна инициатива
и справедливостта, като обективно изискване
към същата тази икономика от страна на обединените в нация индивиди, са в своя младенчески период. По това време, чрез дейността
на новосформиращите се частни капиталови
дружества и свързващата ги роля на пазара,
ефективността започва отчетливо да се изявява
като свойство на новата икономика. В същото
време обаче, справедливостта, като свойство
на тази икономика, остава в нейната сянка.
Разбира се този факт не остава без последици.
Противоречието между ефективността и справедливостта в икономиката започва силно да се
напряга и разрешаването му в някаква степен
не закъснява. То идва в края на ХVІІІ век на
вълната на Великата френска революция, която
слага край на кралския абсолютизъм в държавното устройство и открива пътя за неговата
замяна с нова политическа система, национална система с повече възможности да позволи
на икономиката да се изяви не само като ефективна, но и като справедлива за нацията.
Следващият ХІХ век, е вече век на най-силна
изява на ефективността, като свойство на новата икономика, но не само на нея. Започналата
промяна в политическата система създава не
големи, но все пак по-добри условия в икономиката за изява на другото й свойство – справедливостта. В този период новата държава, е с
права да упражнява оскъдни, но все пак регулативни функции по отношение на частния сектор и пазара, по отношение продължителността
на работния ден и пр., като така поне отчасти
дава шанс за изява на справедливостта6. Естествено промените в икономическата система не
може да не намерят отражение в народонаселението в света и последното започва подчертано бързо да нараства, като от малко над 700
млн в средата на ХVІІІ век, в края на същия век
е 1 млрд, после за век и четвърт, към средата
на първата половина на ХХ век става 2 млрд, а

после, само за седем, осем десетилетия достига почти 7 млрд7.
Но относителната съгласуваност на свойствата на икономиката през ХІХ век не е за дълго. Ефективността на икономиката, която расте
на вълната на личния интерес, започва все посилно да изпреварва справедливостта. Това
става една от главните причини за революциите
в средата на века (1848 г.), в т.ч. става повод
за написването на забележителното произведение на К. Маркс „Капиталът”, който със самото си излизане от печат (1868 г.), подобно на
книгата на А. Смит „Богатството на народите”
публикувана век по-рано (1776 г.), става бестселър. В „Капиталът” Маркс именно това доказва, че съвременната му капиталистическа
икономика е лишила огромната маса от хора
от справедливост и затова неговото учение получава такова голямо одобрение.
Разбира се, това разминаване между ефективността и справедливостта поражда социално
напрежение. Затова още през втората половина
на ХІХ век започват да се правят опити, но
твърде плахи, за смекчаване на противоречието, като се даде шанс на справедливостта да се
изяви. Само един от примерите е това, че в
Германия се въвеждат скромни, но все пак
важни социални програми в помощ на наемната работна сила. Но решителните стъпки за
преодоляване на все по-високата напрегнатост
на противоречието се правят през 20-те години
на м.век след Първата световна война и след
Октомврийската революция през 1917 г. в Русия. Отличителна черта на тези стъпки е решителното поемане на регулативни функции от
държавата спрямо икономиката в развитите
страни, вкл. до пълното одържавяване на икономиката в някои страни, какъвто е примерът
на Съветска Русия, а после и не малко други
държави. След първата война и още поконкретно след Великата депресия (1929-1933)
времето съществено се отличава от цялата
предишна история на икономиката с това, че в
този период се изживя схващането „че всичко
което е изгодно за отделния индивид (фирма)
ипр. е непременно изгодно и за цялото общество-нация”. Че освен частна, освен микро-

6

В първата четвърт на ХІХ век скромното увеличение на държавната намеса в икономиката получава теоретична подкрепа.
Тогава в школата на икономистите от класическия мейнстрийм се повяват първите реформатори, които оформят т.нар. в
икономическата наука „реформистко направление”, и които доказват нуждата от разширяване функциите на държавата в
икономиката, но дотолкова, доколкото то няма да подрони авторитета и няма да отнеме мястото на пазарния механизъм,
като основен разпределител на ресурсите и благата. Между впрочем, възгледът на икономистите от реформисткото направление е предвестник на съвременното разбиране на либерализма в икономиката.
7
Вж.[8, 9].
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Сега наблюдаваме нещо ново. Във формите
на преустройство на частния бизнес и на публичния сектор виждаме известно взаимопроникване, което сигнализира, че едва ли напрежението в противоречието между ефективността и справедливостта ще се решава чрез Ренесанс на стари практики. Само че човечеството
трудно се отказва от минали практики, защото
са му познати и то лесно ги прилага8. Тъй като
добре познава миналото, то и днес се опитва,
както някога, да даде шанс за изява на ефективността, като за тази цел се обръща за помощ към изпитаното средство, свободния пазар. Но както виждаме, от 2008 г. насам, това
вкара световната икономика в нова, особено
дълбока и дълга криза. Навярно, да се търсят
решения на нови проблеми чрез инструменти в
стари куфарчета, ще се окаже непродуктивна
работа. В същото време, както това се видя,
практиката налучква решение на тази напрегнатост чрез взаимопроникване на характерите на
двата сектора, частен и публичен, т.е. чрез
преминаване в двата сектора към еднакви или
сходни практики, които обаче не са равносилни
изцяло на тези на свободния пазар, но чрез които търси да постигне „помирение” и даже
сливане на двете свойства на икономиката,
ефективност и справедливост. Но веднага възникват нови въпроси. Ако те се „помирят”, ако
противоречието изчезне, не означава ли това
край на развитието? Или може би „помиряването им” и „сливането им” е предизвестие за тяхното изчезване, за да се появят в нов вид, като
някакви нови, други свойства на една реформирана икономическа система, система на устойчиво развитие в новите материални условия
и в следващите днешния ден времена?!

икономика на отделната фирма има още макроикономика, която не е тъждество на първата.
Че особено в период на криза, държавната намеса е благо за цялата нация.
Струва ни се, че стана ясно, че в този период, през втората четвърт на ХХ век и в следващите десетилетия разрешаването на противоречието между нарасналата ефективност, но
общо взето изостаналата справедливост се
търси преди всичко чрез разкриване на възможности икономиката да се изяви като посправедлива. Естествено, в света настъпват
много изменения, отпадат колониите, предишните колонии получават независимост, започва
да се практикува известно преразпределение на
доходите от държавата, публичният сектор в
икономиката получава признание и след Втората война икономиката в западния свят се прекръства на смесена, а много страни, като Русия
на първо място, въвеждат, макар формално,
равенството чрез одържавяване на собствеността и между впрочем така рязко ускоряват
индустриализацията, повишават и производителността на труда и продуктивността на икономиката.
Отворилата се възможност за по-голяма
изява на икономиката като справедлива, при
достигнатата сравнително висока ефективност,
стимулира икономическия растеж, но свидетели сме, че днес вече, през последните две, три
и повече десетилетия акцента на справедливостта в устройството на икономиката започва
да й пречи. По-конкретно пречи на мотивацията
за труд и предприемачество. Това най-добре
пролича в страните от социалистическия блок.
А това означава, че противоречието между
ефективността и справедливостта навлиза в
нова, поредна фаза на напрегнатост.
Към какъв общ извод ни навежда този опит?
Очевидно, през изминалите десетилетия и столетия напрегнатостта между ефективността и
справедливостта в икономиката се сваля, като
промените в икономическата система или се
люшват към откриване път на ефективността
или към откриване на възможности за справедливостта. От тук и идват в езика на икономиката и в обществознанието понятията капитализъм и социализъм.

Литература
1. Экономические теории и цели общества. Прогресс. Москва. 1976. с. 126-148.
2. Стиглиц, Дж. Икономика на държавния сектор.
Стопанство. София. 1996.
3. Савас, Е. Приватизацията. Ключ към по-добро
управление. Изд. Дамян Яков. София. 1999.
4. Lrown, C. Jackson, P. Икономика на публичния
сектор. Превод под редакцията на Г. Манлиев.
Агри-ООД. София. 1998.
5. Афанасьев, Вл. Великое открытие Карла Маркса. Методологическая роль о двойственном характере труда. Мысль. 1980. с. 14-17.

8

Това предпочитание на минали практики е обяснимо. Тази склонност в хората е отлично изразена от Сент Екзюпери. В
„Нежна е нощта” той пише: „За да обхванем днешния свят, ние употребяване език, създаден за света от вчерашния ден. И
нам се струва, че животът на миналото по отговаря на природата ни само защото по отговаря на нашия език”.

17

Митьо Велушев

6.
7.

8. Богданов, К. Тревожни знаци. София. 2008. с.

Велушев, М. Природа на държавния сектор.
Авангард прима. София. 2010. с. 101-102.
Глобалните демографски явления. www.vibooks.com/bib/d.

123.

ABOUT “THE MESSAGE” OF TWO FACTS OF MODERN ECONOMY
Mitio Velushev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The paper deals with the questions: why over the last decades the corporate business has begun to undertake
social commitments, while the public sector has started to apply the corporate management technologies. Is this
not the beginning of a new trend? If so, does this trend carry the message for a forthcoming deep economic reform in the future?
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В доклада са разгледани двете теории на обществения икономически избор – либералната, доразвита покъсно като неолиберална, и кейнсианската, като противоположни алтернативи. Първата е за преобладаващ
свободен пазар и минимум държава, за разлика от втората, която е за активна държавна намеса. В исторически план те са предмет на оживена дискусия, предизвикваща различни оценки на ролята на пазарния и публичния сектор, на тяхното взаимодействие, особености, несъвършенства и ефекти. Сега тази дискусия е отново
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актуална сега във връзка с настъпилата криза и
изхода от нея.
Още преди два века и половина Адам Смит
изтъква необходимостта от публичен сектор с
институции и норми на поведение, коригиращи
несъвършенствата на пазара [8]. Смит изтъква,
че ефективното пазарно стопанство е с основна цел печалба. Във връзка с нея то се нуждае
от ценности и мотиви на взаимно доверие, образованост, компетентност, сигурност, защита
и пр. Всички те са въз основа на специално
функциониращи институции, формиращи публичния сектор. Този сектор изпълнява дейности,
които са неприсъщи, но необходими на пазарния сектор, като едновременно служи за ограничаване на пазарните несъвършенства. По този повод Смит аргументира обективната необходимост от паралелно функциониране на двата сектора, първият, включващ частни организации, преследващи печалба, а вторият – държавни институции, действащи в интерес на цялото общество. А. Смит цени високо ролята на
държавата като инициатор и активен участник в
дейности, избягвани от пазара или извън неговите възможности. Той е за взаимодействие
между пазарния и публичния сектор, при което
държавата е главен инициатор и изпълнител на
обществено значими проблеми със средства и
подходи, различни от пазарните.
За разлика от Смит, Давид Рикардо демонстрира изключителна защита на икономическия
либерализъм, свободното предприемачество и
търговия [6]. Той е убеден противник на

Общественият икономически избор се основава на историческата необходимост от съвместно функциониране на пазарния и публичния сектор, на подходящото съотношение и
взаимодействие между тях. Първоначалната
цел на този избор е ограничаване или неутрализиране на недостатъците на пазарния сектор
чрез държавна намеса. Впоследствие с развитието на икономиката и държавата, се разширяват функциите на публичния сектор, а с тях и
редица негови несъвършенства. Те се подсилват или ограничават в съответствие с личните
интереси на участниците във властта – законодателна, изпълнителна и съдебна. Защитата на
тези интереси определя целите и поведението
на публичния сектор, неговата роля и влияние
върху пазара, респ. общественото благосъстояние.
Всеки от двата сектора се характеризира с
положителни и негативни страни/несъвършенства, които са основна причина за анализ на
тяхното функциониране и взаимодействие, т.е.
на рационален обществен икономически избор.
В доклада са разгледани двете основни теории
– либералната, доразвита като неолиберална и
кейнсианската. Всъщност те са противоположни по характер и цели алтернативи на обществения икономически избор. Първата е за преобладаващ свободен пазар и ограничена държавна намеса, за разлика от втората, която е за
разширяване на тази намеса. В исторически
план тези две алтернативи, са предмет на нестихваща във времето дискусия с променящи се
оценки на тяхното приложение. Тя е особено
1

Смит твори в зората на капиталистическата система. За разлика от съвременниците си, той установява не само прогресивната роля на пазарния механизъм „невидимата ръка”, но и присъщите му несъвършенства, налагащи намеса на държавата.
Всъщност Смит установява, че е необходим и публичен сектор, допълващ и коригиращ недостатъците на пазара. Виж [8].
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мическите кризи се дължат на промени в настроението на собствениците – от оптимистично
към песимистично. Същевременно Кейнс критикува остро недостатъците на капитализма,
каквито са периодично проявяващите се икономически кризи, безработицата, бедността,
социалното неравенство и пр.
В тази насока той поставя основите на нова
теория, акцентираща върху държавната намеса
и регулирането на пазара, чиято цел е стабилизиране на капиталистическата стопанска система. Кейнс е убеден, че безработицата и кризите се дължат на функциониращия пазарен
механизъм, който не осигурява достатъчни условия за тяхното автоматично отстраняване. За
премахването на тези несъвършенства, е необходима „държавна намеса в икономиката, и
регулиране на склонността към потребление”.
Основният лайтмотив на Кейнс е, че „държавата трябва да е активен участник в системата на икономическите отношения”. Тя „изпълнява санкциониращи функции спрямо всички граждани и фирми, допуснали нарушения, а
при необходимост трябва да им оказва помощ”.
За Кейнс държавата може и трябва да е гарант
на свободната стопанска инициатива. Освен
това изтъква важното обстоятелство, че динамиката на доходите, определя мащаба на пазарното търсене, респ. производството и предлагането. С други думи величината на доходите,
влияе върху величината на разходите за стоки и
услуги, а оттам върху общото благосъстояние.
Стабилната икономика и пълната заетост изисква такова потребление, което допринася за
достатъчни инвестиции, осигуряващи равновесие между (1) производството/предлагането и
(2) търсенето/реализацията. Обратно, ако първото превишава второто, работодателите са
принудени да съкращават излишните работници.
Съвкупността от подобни колебания и действия,
формират реални условия за възникване на
криза. Но ако правителството извърши разходи,
които компенсират разликата между предлагането и търсенето, тези разходи се мултиплицират до степен, при която се преодолява/неутрализира рискът от криза. На тази основа е възможно да се съхрани капиталистическата стопанска система, „без да са необходими
рисковани марксистки експерименти, унищожаващи свободната инициатива”.

държавната намеса в икономиката. Според него е необходима политика, сведена само до
облагане и събиране на данъци. Основният му
аргумент е, че движещата сила на общественото развитие е личният интерес, тъй като обществото е съвкупност от „егоисти”. Те нямат други грижи освен личните си интереси, които са
чужди на стремежа към общо благо и щастие
[6].
Жан-Батист Сей възприема идеите на А.
Смит за пазара, но подкрепя и Рикардо, че пазарът е саморегулираща система2. В няколко
тезиса формулира „оптимистично-либерална
концепция”, в която отхвърля категорично държавната намеса, „регулативизма и кризите”. По
отношение на разходите за държавата, Сей изтъква необходимостта от „ниската й издръжка”.
Известният с либералните си възгледи
френски икономист, законодател и писател
Клод-Фредерик Бастиа, защитава също свободния пазар и ограничената роля на правителството. За Бастиа държавната принуда е законна,
само ако служи за гарантиране на личната сигурност и свобода, както и на правата върху
частната собственост, „която издига справедливостта над всичко”. Бастиа е последователен
защитник на свободния пазар и търговия, непримирим противник е на държавата [12] и нейната намеса в икономиката. „Всичко, което
знаем за държавата е, че тя е странен субект, и
положително най-желаният, най-объркващият,
най-ангажиращият,
най-съветваният,
найупрекваният,
най-споменаваният
и
найпровокираният в света. Държавата е фикцията,
чрез която всеки иска да живее за сметка на
всички останали. Има озадачаващо заслепение
на хората по отношение на Държавата. Тяхната
цел, както и нашата, е да живеят за сметка на
други; и като нас не биха пропуснали възможността да я постигнат. Но Държавата може да
взема, без да дава” [2].
През 30-те години на XX век, Голямата депресия налага кардинална смяна на либералната
теория с нова, чийто автор е Джон Мейнард
Кейнс. Той акцентира върху необходимостта от
активна държавна намеса [3]. Неговата философия е в контекста на психологическата природа на човека като участник в стопанските
процеси, склонен предимно към потребление и
спестяване. Според Кейнс причините за иконо2

Основният му труд е: Jean-Baptiste Say „Traité d'économie politique” (1803). Вж. подр. [7].

20

АЛТЕРНАТИВИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР

точка е свободният пазар и свободната конкуренция чрез специално делегирани на държавата законодателни правомощия за организация и
управление. Представителите на Фрайбургската школа3 са за: защита на свободната конкуренция, на малките и средните предприятия;
ограничаване на държавния монопол в икономиката. Същевременно се изтъква, че свободната конкуренция не е автоматично поддържан
процес, а се постига чрез „регулиращи принципи” [11]. Особен акцент са границите и формите на държавната намеса, както и институционалните условия, благоприятстващи стопанската дейност.
За пръв път е формулирана категорията
„стопански ред” като съвкупност от институции,
правила и норми, регулиращи икономическите
отношения, дейности и поведение на участниците в пазарния сектор. На тази основа е разработена концепцията за стопанския ред, обвързана с правовия ред, социалните условия и
политическата система., т.е. като част от съвкупния обществен ред. Тази концепция е известна като „ордолиберализъм”. В нея са разграничени ясно „идеалните чисти форми” на стопанска организация – „централно управляваното стопанство” и „пазарното стопанство”, като
две противоположни системи на регулиране.
Идеалът е жизнеспособният стопански ред, а
най–важният принцип е личната икономическа
свобода, гарантирана от държавата. Оттук е
първостепенната роля на държавната политика,
поддържаща стопанския ред, самостоятелните
пазарни решения на бизнеса и домакинствата.
При управлението на Аденауер4 и Ерхард5,
ордолиберализмът е обявен за официална държавна политика, издигната като трети, „среден”
път на развитие, различен от капиталистическия, както и от социалистическия. “Кръстникът” на концепцията за социално пазарно стопанство е Алфред Мюлер-Армак6. За разлика
от класическия либерализъм, характеризиращ
държавата и пазара като противоположни сили,
той ги определя като взаимно зависими и взаимно допълващи. Ролята на държавата е да
формира институционална, а оттам и икономи-

Според Кейнс условията за успеха на фирмите (при минимум разходи и максимум печалба), не са идентични с условията за нормално функциониране на цялата икономика. Затова той обосновава необходимостта от активна
държавна намеса с цел регулиране на стопанските процеси, и създаване на „ефективно” съвкупно търсене. Държавата трябва да е с определящо влияние върху склонността към потребление чрез: подходяща данъчна система;
фиксиран лихвен процент; социализация на инвестициите и пр. За Кейнс именно по този начин, са решими пазарните несъвършенства и
икономическите кризи, вкл. условията на пълна
заетост. На тази основа той сочи, че „главната
задача на икономическата теория е разработването на стопанска политика, осигуряваща
ефективно търсене, икономически растеж,
пълна заетост и благосъстояние на обществото”. Всъщност това са основните компоненти
на предмета на съвременната икономическа
наука, развивана и обогатявана от последователите на Кейнс, както и от неговите критици.
За времето си кейнсианството се издига в
официално призната идеология, теоретична база на стопанската политика, известна и като
„политика на регулираното търсене”. Чрез своето богато творчество, Кейнс оставя трайна
следа в историята на икономическата мисъл и
практика, особено за изхода от Голямата депресия, както и за последвалия социален и стопански просперитет.
До началото на 70-те години на ХХ век, е отбелязан сравнително дълъг период на стабилен
растеж и обществен консенсус за положителната роля на държавната намеса в икономиката,
след което настъпват радикални промени. На
преден план излизат идеите, лансирани от
участниците в двете известни неолиберални
школи – Фрайбургската и Чикагската.
Дейността на първата школа започва още
през 30-те години на миналия век в Германия,
чиито членове разработват основите на неолиберализма. Но цялостното му развитие е след
Втората световна война, чиято цел е преодоляване на стопанската разруха чрез изграждане
на „социално пазарно стопанство”. Изходната
3

Тя е известна и като школа на ордолиберализма (в прев. „оrdo”- ред, строй; „ordoliberalism” – термин за германския неолиберализъм, подчертаващ необходимостта държавата да гарантира свободния пазар.
4
Първият следвоенен канцлер на ФРГ (1949–1963).
5
Германски икономист, социолог, политик, университетски преподавател и канцлер на ФРГ (1963–1966). Известен е като
създател на следвоенното „германско икономическо чудо”, най-популярният и обичан политик в историята на Германия.
6
Той съзнава, че определението „социално” е излишно, но е ефикасно срещу антипазарната полемика на социалистите. Самата същност на пазарната икономика е социална – със или без предхождащото я определение.
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Ерхард изтъква, че двете взаимно свързани
страни на социалното пазарно стопанство са
„благоденствието за всички” и „благоденствието чрез конкуренция”. Те именно разграничават
„старата” либерална икономика от „новата4
социална пазарна икономика, т.е. свободната
конкуренция, гарантирана от държавата.
Значително по-различни са възгледите на
Чикагската школа, чийто вдъхновител е Милтън
Фридман7. Основната му цел е опровергаване
на кейнсианството, респ. държавната намеса в
икономиката. Той отстоява идеята, че пазарът
притежава вътрешни саморегулиращи се сили.
В САЩ Фридман и съмишлениците му повлияват в най-голяма степен за внедряване на новата либерална икономическа система, известна
като монетаризъм или неоконсерватизъм, ориентиран към: (1) ограничаване на контролните
функции на държавните органи върху стопанската дейност; (2) насърчаване на свободната
пазарна конкуренция; (3) автоматично действащи пазарни стабилизатори; (4) приоритетна
роля на инвестициите, спестяванията и потреблението.
Всъщност тази система защитава едрия капитал и задълбочава антидемократичните тенденции. При необходимост обаче тя подкрепя
авторитарни и дори военни методи за поддържане на установения ред. Въпреки някои различия, американските неоконсерватори и неолиберали са на единни позиции за активно поддържане на корпоративната власт, частното
предприемачество и класовото деление. Техните възгледи съвпадат и по отношение на: (1)
приоритетната роля на пазара; 2) драстичното
ограничаване на публичните разходи за социално подпомагане, образование и здравеопазване, поддръжка на пътната инфраструктура,
водоснабдителната система и пр.; (3) смяната
на принципа на разпределение в интерес на
обществото с друг – на индивидуалната отговорност.
Тези възгледи, приложени в практиката,
представляват икономическа принуда спрямо
най-бедните, длъжни да се справят сами с
проблемите на своето съществуване, макар да
нямат нужния потенциал, за който се обвиняват
безцеремонно, че им липсва предприемчивост,
инициативност, креативност и пр. поради леност и мързел.

ческа рамка на благоприятни условия за конкуренция и стопанска инициатива. При това държавата е първостепенен фактор, осигуряващ
единство между пазарния и социалния елемент.
Идеите за социалното пазарно стопанство,
са доразвити от Лудвиг Ерхард в книгата му
„Благоденствие за всички” [1]. В нея той акцентира върху теоретичните изследвания на Ойкен
и Мюлер-Армак, въпреки че възгледите им не
са напълно идентични. За Ерхард основополагащият принцип на социалната пазарна икономика [1] е неделимостта на понятието „свобода”. В тази насока той е верен изцяло на либерализма, че не е възможна политическа свобода и демокрация без икономическо разкрепостяване на индивида. Това означава, че запазването на демократичния обществен строй, се
основава на широка класа от икономически
активни и същевременно свободни, независими
граждани.
Ерхард подчертава необходимостта от разделение на държавата от икономиката. „Не
може от една страна, да изискваш от държавата да се въздържа от икономическа дейност, а
когато ти е изгодно, да я викаш на помощ. Вече
съществува един вид разделение на труда между предприемаческите среди и държавата. За
първите центърът на тяхната дейност е сферата на отделните предприятия – микроикономиката, а задачата на правителството е икономическата политика” [1].
Особен интерес представлява разгледаното
от Ерхард взаимоотношение между „пазарния”
и „социалния” елемент. Икономиката е тази,
която създава условия на по-голяма сигурност,
предизвиква стопанска активност на гражданите, превръщаща ги от зависими поданици в
свободни хора, разчитащи на собствените си
сили, а не да чакат държавни подаяния. От друга страна са социалните функции на държавата,
които са в контекста на развиващата се свободна пазарна икономика. Но те не трябва да
пречат на инициативите, както и не бива да
създават условия на уравниловка, ликвидираща
всеки напредък. Ерхард изтъква, че натискът,
упражняван от позициите на индивидуалния или
груповия егоизъм, разрушава основите на социалната пазарна икономика. Ето защо държавата не трябва да е страничен наблюдател, а
обективен арбитър.
7

Без преувеличение може да се твърди, че през последните десетилетия наследството на Фридман присъства навсякъде - от
военната повинност до плоския данък, децентрализацията в образованието, приватизацията на училищата и др.
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стрирайки изключителна решителност, неотстъпчивост, безкомпромисност, дори жестокост.
В крайна сметка е постигната безусловна
победа на неолибералите, триумф на едрия
капитал, подкрепен не от друг, а от неговата
жертва – средната класа.
Най-голямата и влиятелна класа, се противопоставя на собствените си интереси и благополучие, поддала се на лансираните тогава
идеи, че: първо, няма нищо по-добро от пазара,
и нищо по-глупаво, и безнравствено от държавната намеса в икономическия живот; второ,
солидарността е необходима само при национална защита, вкл. срещу користни и нечисти
интереси; трето, неолиберализмът е умело
представен като универсален мироглед, който
всъщност възстановява единствено господството на едрия капитал. Оттук са и по-важните
последици: (1) нарастваща социална диференциация; (2) игнориране на значителна част от
предишните, традиционно функциониращи публични институции; (3) триумфиращ пазарен
фундаментализъм; (4) блестяща политическа
реабилитация на едрия капитал, на неговия образ и сила; (5) формиране на благоприятни условия за външнополитическо и икономическо
господство на едни държави спрямо други и пр.
Въпреки всичко теоретиците на неолибералната алтернатива, не успяват да създадат стратегия за дългосрочна и адекватна политика.
Впоследствие това е основната причина за често пренебрегване на наложените неолиберални
принципи. От друга страна е фактът, че във
времето всяка теория остарява и се превръща
в неизгодна спрямо интересите на нейните
вдъхновители. Именно това се случи с досегашния неолиберализъм, изчерпал потенциала
си в защита на крупния капитал.
Понастоящем исканията за държавна намеса,
ограничаващи ефектите от кризата, са повсеместни във всички засегнати от нея държави.
Безспорен е фактът, че е задействана отново
кейнсианската алтернатива. Но от друга страна
е въпросът дали тя като подход и инструментариум от 30-те и 70-те години на ХХ век, е приложима при сегашните условия на глоба-

В международен план монетаризмът се налага принудително и от страна на МВФ и СБ.
Самият Фридман е обвинен за престъпно участие в принудителното либерализиране на икономиката в Чили след организирания от ЦРУ
военен преврат през 1973 г.8.
Безспорен факт е, че капитализмът е успявал винаги да изработи и приложи изключително гъвкави и ефективни механизми за приспособяване към настъпилите промени [10]. Удивителна е способността му да оцелява и в найкритични за него ситуации.
За грандиозния му успех в ролята на контрареволюция срещу кейнсианството, е неоценима ролята на Роналд Рейгън и Маргарет Тачър9. Световният капитал ги издига в свои съмишленици и защитници, на които дължи не
само оцеляването си, но и възстановената си
хегемония. Именно в най-критичния момент те
успяват да овладеят ситуацията, предвещаваща
иначе крах на капиталистическата система като
в нейна защита, предприемат безкомпромисна
борба, сменяйки кейнсианството с неолиберализма.
Интересен е не само подходящият избор на
двамата лидери, но и на самите идеолози на
неолиберализма. Всички те произхождат от
средната класа, чиято психология познават отлично. Това е сполучливо попадение, което
привлича бързо и лесно средната класа в битката срещу собствените й интереси и привилегии, придобити при кейнсианската държава.
През 70-те години на ХХ век тази класа е
близо 2/3 от числеността на цялото общество,
влязла в капана на неолибералния проект. Неговата реализация я лишава от редица предишни завоевания, вкл. намаляване на нейната
численост, влияние, сила и авторитет в социално-икономическия и политическия живот. Същевременно идеолозите и лидерите на неолиберализма, отчитат факта, че значителна част
от средната класа ще се противопостави на
радикалните пазарни реформи. От друга страна
е ясно, че само с нейното активно участие и
сътрудничество, може да се постигне успех.
Именно тук е огромната заслуга на Рейгън и
Тачър, които привличат средната класа, демон-

8
Мексико е другата страна, чиято икономика е принудително либерализирана във връзка със сключения договор за участие
в NAFTA (в сила от януари 1994 г.). Последиците са незабавно намаляване на заплатите с 40–50% срещу 80% увеличение
на разходите за живот. Повече от 20 хил. малки и средни предприятия фалират. Тези и други последици характеризират
„неолиберализма като неоколониализъм, зловеща форма на либерализма, потъпкващ едновременно личните и обществените
интереси, и свободата…Той превръща хората в безправни и безгласни индивиди, работещи в стила на Оруел”. Подр. [4].
9
В литературата оценките за тях са крайно противоречиви, дори обидни, Рейгън е считан за „треторазряден актьор”, а Тачър
– обикновена бакалска дъщеря, но и двамата се оказват най-подходящите марионетки на управляващата класа. [4].
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лизация (финансова, информационна, технологична). За повече от три десетилетия глобализацията преобрази коренно съвременния свят.
Тя повлия съществено върху стопанската динамика и потенциал в повечето държави, макар
и в различна степен. Но глобализацията предизвика и редица сложни, нерешени все още
казуси и предизвикателства, значими негативни
социално-икономически ефекти. Един от тях е
стремежът на едрият капитал да продължи да
ползва изгодите на свободния глобален пазар,
като се освободи изцяло от разходите за неговата издръжка.
Повече от очевидно е, че сме на прага на
нов обществен икономически избор, на нова
алтернатива на взаимодействие между държавата и пазара – в национален и международен
мащаб. По всяка вероятност отговорът е в нова
концепция и ефикасна стратегия чрез политики
на еднопосочно функциониращи и взаимодействащи си механизми на пазарния и държавния
сектор. Очакванията са за алтернатива, нова по
съдържание и интегрална по характер, съобразена с реалните условия и особености, но заимстваща и рационални елементи от натрупания богат исторически опит.
Литература
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THE ALTERNATIVES OF PUBLIC ECONOMIC CHOICE
Ivanka Boneva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The report examines two theories of public economic choice – liberal developed later as neo-liberal and
Keynesian’s one like opposed alternatives. The first one is for predominant free market and minimum government.
The second one is for active government’s intervention. In historic plan they are a subject of lively discussions
with different valuations of the role of market and public sector, their interaction, special features, imperfects and
effects. At the moment this discussion is actual again in connection with going out of the crisis.
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НЯКОИ ВЪПРОСИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ
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Институт за икономически изследвания, Българска академия на науките, София
Резюме
Прегледът на динамиката на обема и качеството на входящите преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в
българската икономика показва, че чуждестранните инвеститори са привлечени повече от съществуващите
възможности да доминират вътрешния пазар, отколкото да се възползват от съществуващата специализация на
страната в производството на някои търгуеми стоки и услуги. Това наблюдение води до заключението, че България като страна домакин не води правилната политика по привличане на ПЧИ.
Ключови думи: входящи преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ), търгуем сектор, конкурентоспособност.
Key words: inward FDI, tradable sector, competitiveness.

Какво показва анализът на ПЧИ у нас?
Трябва да се отбележи, че не малка част от
литературата, посветена на въпросите на ролята и значението на ПЧИ за икономиката на
страната домакин, разглежда агрегираните
данни за ПЧИ, като хомогенни потоци, без да
взема предвид факта, че ПЧИ навлизат в различни сектори, с различна добавена стойност,
различна норма на възвръщаемост и различна
дължина на инвестиционните проекти. Факт е,
че инвестициите не са тъждествени дори само
защото, при равни други условия, очакваната
възвръщаемост, като цена за поетия риск, е
субективна величина, зависеща от склонността
на инвеститора да поема риск. Така че е много
важен структурният анализ на ПЧИ.
В табл. 1 и табл. 2 са представени входящите ПЧИ в България, разбити на потоци според
икономическите дейности, които финансират.
Целта е да се откроят особеностите в структурата на ПЧИ, както и промените, които настъпват в нея. Потоците входящи ПЧИ са разгледани в абсолютни суми и относителни дялове, от
което може да се добие и известна представа
за мотивите на чуждестранните инвеститори да
инвестират в българската икономика.

Увод
За последните две десетилетия българската
икономика се разви в посока на отворен пазар,
с което привлече много на брой и по обем преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ). В различните периоди от този преход ПЧИ влизаха и
излизаха в зависимост от пазарните условия и
административните пречки. Въпреки че българските икономисти и политици в болшинството
си приемат, че ПЧИ са благотворни за развитието на икономиката, малко се прави, за да се
създаде единна стратегия, която да свърже
националните интереси с привличането на конкретни, така наречени стратегически, инвеститори. В тази обстановка се наблюдава засилване на интереса на ПЧИ към нетъргуемия сектор, което не способства, а напротив, влошава
конкурентоспособността на българската икономика, като създава напрежение в цените на
стоките и услугите на вътрешния пазар. Несъмнено, начинът за противодействие на това е
идентифициране на приоритетните екпортноориентирани индустрии, в които следва да се
насърчава навлизането на ПЧИ.

Табл. 1. Преки чуждестранни инвестиции в България (млн. евро)
Период
Общо
Здравеопазване и социални дейности
Финансово посредничество
Други дейности, обслужващи обществото
и личността
Преработваща промишленост
Хотели и ресторанти
Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги

1996
137,3

1997
570,2
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1998
605,1
-0,1
168,7

1999
866,0
-0,3
103,0

2000
1103,3
0,1
17,7

2001
903,4
-0,1
137,6

2002
980,0
0,4
136,8

2003
1850,5
-0,1
432,4

0,6

-0,7

17,2

7,4

33,4

22,2

220,9
18,4

460,6
22.2

551,9
10,7

289,5
19,4

76,8
8,8

516,3
24,7

38,0

42,6

146,0

14,2

63,6

163,1
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Образование
Транспорт, складиране и съобщения
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни
горива и вода
Рибно стопанство
Строителство
Некласифицирани
Селско, ловно и горско стопанство
Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на
лични вещи и стоки за домакинството
Добивна промишленост
Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване

-0,1
16,8

-0,3
17,5

1,7
20,1

4,9
243,3

4,7
229,0

2,6
153,6

2,0

-4,9

-15,6

3,0

73,3

7,7

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

0,0
21,5
60,8
2,2

0,0
29,2
34,0
0,0

0,0
19,3
23,3
0,6

0,0
35,7
49,2
1,5

0,0
4,6
67,6
2,2

127,5

142,2

283,9

135,6

255,4

434,9

0,0

-0,3

6,4

5,4

11,3

18,7

(продължение)
Период
Общо
Здравеопазване и социални дейности
Финансово посредничество
Други дейности, обслужващи обществото
и личността
Преработваща промишленост
Хотели и ресторанти
Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги
Образование
Транспорт, складиране и съобщения
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни
горива и вода
Рибно стопанство
Строителство
Некласифицирани
Селско, ловно и горско стопанство
Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на
лични вещи и стоки за домакинството
Добивна промишленост
Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване
Източник: [www.bnb.bg].

2004
2735,9
0,4
236,1

2005
3152,1
1,2
667,3

2006
6221,6
0,8
827,5

2007
9051,8
4,6
2175,1

2008
6727,8
2,2
1679,9

2009
2436,9
0,8
681,2

2010
1778,5
0,3
253,0

7,5

19,5

65,3

90,5

58,1

-23,0

44,4

435,7
26,3

868,2
52,4

1078,6
103,2

1057,9
167,6

628,4
99,2

-219,8
57,7

509,6
49,4

215,6

533,8

1800,5

2597,9

2094,1

527,6

169,9

0,0
426,5

-0,6
-108,7

0,1
448,4

0,8
255,8

0,6
-269,5

0,3
271,4

-0,1
264,2

670,8

308,5

352,4

280,1

238,1

307,3

278,9

2,7
81,7
113,0
5,6

0,1
171,6
16,2
9,5

0,0
501,0
28,8
27,8

0,0
815,1
159,6
71,8

0,2
611,6
194,9
59,6

1,1
278,1
83,1
23,5

100,1
72,0
3,9

496,5

576,9

966,0

1313,1

1328,6

402,1

26,3

17,5

36,3

21,4

61,9

1,7

45,6

6,5

0,0

0,0

Табл. 2. Преки чуждестранни инвестиции в България (относителен дял в общо ПЧИ) (%)
Период
Общо
Здравеопазване и социални дейности
Финансово посредничество
Други дейности, обслужващи обществото и личността
Преработваща промишленост
Хотели и ресторанти
Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги
Образование
Транспорт, складиране и съобщения
Производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия, газообразни горива и вода
Рибно стопанство
Строителство
Некласифицирани
Селско, ловно и горско стопанство

1998
100
-0,02
27,88

1999
100
-0,03
11,89

2000
100
0,01
1,60

2001
100
-0,01
15,23

2002
100
0,04
13,96

2003
100
-0,01
23,37

2004
100
0,01
8,63

0,10

-0,08

1,56

0,82

3,41

1,20

0,27

36,51
3,04

53,19
2,56

50,02
0,97

32,05
2,15

7,84
0,90

27,90
1,33

15,93
0,96

6,28

4,92

13,23

1,57

6,49

8,81

7,88

-0,02
2,78

-0,03
2,02

0,15
1,82

0,54
26,93

0,48
23,37

0,14
8,30

0,00
15,59

0,33

-0,57

-1,41

0,33

7,48

0,42

24,52

0,00
0,48
0,30
1,29

0,00
2,48
7,02
0,25

0,00
2,65
3,08
0,00

0,00
2,14
2,58
0,07

0,00
3,64
5,02
0,15

0,00
0,25
3,65
0,12

0,10
2,99
4,13
0,20
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Търговия, ремонт и техническо обслужване на
автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки
за домакинството
Добивна промишленост
Държавно управление и отбрана; задължително
обществено осигуряване

21,07

16,42

25,73

15,01

26,06

23,50

18,15

0,00

-0,03

0,58

0,60

1,15

1,01

0,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(продължение)
Период
Общо
Здравеопазване и социални дейности
Финансово посредничество
Други дейности, обслужващи обществото и личността
Преработваща промишленост
Хотели и ресторанти
Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги
Образование
Транспорт, складиране и съобщения
Производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия, газообразни горива и вода
Рибно стопанство
Строителство
Некласифицирани
Селско, ловно и горско стопанство
Търговия, ремонт и техническо обслужване на
автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки
за домакинството
Добивна промишленост
Държавно управление и отбрана; задължително
обществено осигуряване
Източник: собствени изчисления

2005
100
0,04
21,17

2006
100
0,01
13,30

2007
100
0,05
24,03

2008
100
0,03
24,97

2009
100
0,03
27,95

2010
100
0,02
14,23

0,62
27,54
1,66

1,05
17,34
1,66

1,00
11,69
1,85

0,86
9,34
1,47

-0,94
-9,02
2,37

2,50
28,65
2,78

16,93
-0,02
-3,45

28,94
0,00
7,21

28,70
0,01
2,83

31,13
0,01
-4,01

21,65
0,01
11,14

9,55
-0,01
14,86

9,79
0,00
5,44
0,51
0,30

5,66
0,00
8,05
0,46
0,45

3,09
0,00
9,00
1,76
0,79

3,54
0,00
9,09
2,90
0,89

12,61
0,05
11,41
3,41
0,96

15,68
0,00
5,63
4,05
0,22

18,30
1,15

15,53
0,34

14,51
0,68

19,75
0,03

16,50
1,87

1,48
0,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

то посредничество и търговията с вещи за домакинствата. А каква е еволюцията на ПЧИ в
тези най-привлекателни сектори се вижда на
фиг. 1.

Дори с бегъл поглед върху горните таблици,
съставени по собствени изчисления, се вижда,
че във времето ПЧИ са започнали навлизането
си в българската икономика чрез инвестиции в
преработвателната промишленост, финансово-

Източник: БНБ

Фиг. 1. Нетни входящи ПЧИ (в млн. евро)

обеми. Тоест във времето привлекателността
на първите три сектора, като че остава непроменена.

От тази графика е видно, че трите найпривлекателни за ПЧИ сектора привличат във
времето приблизително еднакви в съотношение
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Ако се разгледа структурата на ПЧИ, но от
гледна точка на структурата на нетните входя-

щи ПЧИ, обаче, нещата изглеждат по-различно
(фиг. 2.).

Източник: БНБ

Фиг. 2. Нетни входящи ПЧИ в някои отрасли (относителен дял в общо нетни входящи ПЧИ)

дял в годините до 2002 г. потоците остават с
приблизително еднакви стойности, а относителният им дял пада. Друга особеност е, че
доминират ПЧИ, навлизащи в сектори, ориентирани към вътрешното търсене – операции с
недвижими имоти, и строителство. Интересна е
ситуацията с ПЧИ в още едно перо, чийто продукт до голяма степен е нетъргуем - транспорт
и съобщения, където има спорадични, но големи по обем инвестиции (фиг. 3).

От приведената тук графика прави впечатление фактът, че в периода 2002-2006 г. входящите ПЧИ в преработващата индустрия и
финансовото посредничество, като пропорционален дял от общо входящите ПЧИ, са следвали
обща тенденция. Този период е характерен с
бърз растеж на икономиката и засилване на
износа на потребителски и инвестиционни стоки. Във вътрешната търговия не се забелязва
увеличение на ПЧИ. След високия относителен

Източник: БНБ

Фиг. 3. Относителен дял на нетни входящи ПЧИ в избрани индустрии в общо входящи ПЧИ

който се правят класификациите за агрегирането на данните за ПЧИ, е бил променян няколко
пъти през последното десетилетие, за да отразят промените в секторната структура, поспециално нарастването на значението на третичния сектор за развитието. Най-значимата
промяна е преминаването от КИД 2003 към
КИД 2008 г. И двете особености правят сравнимостта между двата периода доста трудна.
Ето защо се представя прирастът на натрупаните ПЧИ, но разгледан в два времеви отрязъка
(табл. 3).

В анализа на ПЧИ е особено важно да се
очертаят тенденциите, конкретно в нефинансовите икономически дейности. По данните на
Националния статистически институт може да
се направя изчисления за прираста на натрупаните ПЧИ в тези дейности. Относно изчисленията, обаче, трябва да се направят две уточнения.
Първото е, че националната статистика публикува данните за годините от 2000 до 2006 г.,
деноминирани в щ. д. От 2007 г. насам те са
деноминирани в евро. Второто е, че класификаторът на икономическите дейности, според
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Табл. 3. Прираст на ПЧИ с натрупване 2001-2006 г. (%)
Икономически дейности (А31)
Общо за страната
Селско, ловно и горско стопанство
Рибно стопанство
Добив на енергийни суровини
Добив, без добива на енергийни суровини
Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия
Производство на текстил и облекло
Производство на обработени кожи без косъм и изделия
от тях
Производство на дървен материал и изделия от него, без
мебели
Производство на хартия и картон; издателска дейност
Производство на кокс, рафинирани нефтопродукти и
ядрено гориво
Производство на химични вещества, продукти и влакна
Производство на изделия от каучук и пластмаси
Производство на продукти от други неметални минерални суровини
Металургия и производство на метални изделия, без
машини
Производство на машини и оборудване, без електро-,
оптично
Производство на електро-, оптично и друго оборудване

2001
29,8
17,5

2002
38,9
89,6,

2003
43,5
6,9

2004
38,8
196,3

2005
31,7
4,0

2006
34,9
-3,4

11,8

71,6

6,5

11,1

19,6

9,5

17,1

14,4

63,9

22,1

48,1

36,8

9,5

27,8

9,9

-3,2

52,9

6,2

47,5

-45,5

1,4

44,6

121,4

49,0

10,6

37

10,7

20,4

-18,3

936,2

102,4

101,4

0,2
4,8

86,5
52,9

40,1
73,8

3,9
16,0

-10,3
43,4

43,7
30,7

12,3

2,9

17,7

44,2

26,1

41,9

81,9

1,3

52,9

34,8

56,5

11,6

15,9

35,0

11,2

15,6

25,5

30,7

67,2

20,9

24,0

Производство на превозни средства
76,7
73,1
Преработваща промишленост, н. д.
300,2
-19,9
Производство и разпределение на електроенергия, газ и
17,4
416,2
вода
Строителство
11,4
-26,3
Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за
32,5
16,4
домакинството
Хотели и ресторанти
77,5
5,4
Транспорт, складиране и съобщения
48,3
94,1
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
31,8
78,0
Образование
381,0
Здравеопазване и социални дейности
Други дейности, обслужващи обществото и личността
79,3
Източник: собствени изчисления базирани на данни, публикувани на www.nsi.bg.

Какво показват резултатите? Някои от инвестициите в преработвателната промишленост
и по-специално в индустриите от леката промишленост, без тези за храни и напитки, демонстрират забавяне на темпа на прираст в
края на периода 2000-2006 г. Това важи за
производството на текстил и облекло, обработени кожи, дървен материал и хартия, каучук и
пластмаси, както и за металургията. Останалите, като производство на кокс и рафинирани
нефтопродукти, химически продукти, продукти
от неметални суровини, производството на
енергия, поддържат ръста си, като за тях е
характерно, че или са базирани на суровини с
растящи цени, като нефта или не са имали
висок прираст в началото на периода - напри-

56,5

-7,8

23,6

-12,0
66,2

-14,3
24,5

-15,4
12,4

53,0

282,8

17,4

105,2

123,8

38,9

22,5

75,7

221,8

47,3

26,2

26,7

24,5

42,7
10,0
26,1
41,9

19,7
106,1
42,1
-41,7

19,8
10,2
62,2
-9,4

24,9
36,1
53,7

72,4

29,9

36,0

-16,2
80,5

мер перото „Производство на машини и оборудване, без електро-, оптично”. В същото
време строителството и операциите с недвижими имоти регистрират нарастващ темп на
растеж и отново демонстрират как се променя
структурата на ПЧИ, която видяхме в таблицата
на ПЧИ като относителен дял.
Липсващите две години са интересни за анализа, но данните не могат да бъдат трансформирани в съизмерими стойности, без да остане
съмнение в тяхната достоверност. Въпреки
това, от наличните данни за нетните входящи
ПЧИ за 2006 и 2007 г. и прираста на ПЧИ с
натрупване за 2006 г., може да се направят
изчисления за прираста на общо натрупаните
ПЧИ в нефинансовите дейности, който е 33%
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за 2007 г., а за следващата 2008 г. - 18%1.
Табл. 4. Прираст на ПЧИ с натрупване 2009-2010 г.
Икономически дейности (А38)
ОБЩО ЗА СТРАНАТА
Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост
Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия
Производство на текстил, облекло, обувки и други изделия от обработени кожи без косъм, обработка на
кожи
Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
Производство на химични продукти
Производство на лекарствени вещества и продукти
Производство на изделия от каучук, пластмаси и други неметални минерални суровини
Производство на основни метали и метални изделия, без машини и оборудване
Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
Производство на електрически съоръжения
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
Производство на превозни средства
Производство, некласифицирано другаде; ремонт и инсталиране на машини и оборудване
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
Строителство
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи
Хотелиерство и ресторантьорство
Издателска дейност, създаване на аудио-визуални произведения, радио-и телевизионна дейност
Далекосъобщения
Дейности в областта на информационните технологии и информационни услуги
Операции с недвижими имоти
Юридически, счетоводни, архитектурни и инженерни дейности, технически изпитания и анализи; консултантски дейности по управление
Научноизследователска и развойна дейност
Рекламна и ветеринарномедицинска дейност; други професионални дейности
Административни и спомагателни дейности
Образование
Хуманно здравеопазване
Медико-социални грижи с настаняване и социална работа без настаняване
Култура, спорт и развлечения
Източник: собствени изчисления базирани на данни, публикувани на www.nsi.bg.

Изчислението е направено по формулата

НПЧИ t 

2010
8,18
11,33
5,91
17,71
-2,49

-28,61

33,93

-10,53
14,76
10,91
-27,91
-1,94
16,45
-19,19
8,59
15,57
17,32
27,63
10,07
-6,70
6,29
12,60
-63,85
-2,52
0,91
36,39
-7,96

7,25
0,77
55,33
12,41
29,31
16,73
-5,96
-8,25
29,35
-2,81
4,63
25,23
16,45
19,49
10,44
-18,41
27,30
-7,07
6,84

1698,41
22,85
166,52

20,50
-18,47

13,99

-13,82

определени предимства, с които да привлича
устойчиви ПЧИ. Проблем е идентификацията на
тези предимства и начина за установяване на
ролята на ПЧИ за повишаване на конкурентоспособността на икономиката, като цяло и на
индустриите поотделно. Едно изчерпателно
изследване [6] на проблема с експортната специализация на България прави заключението,
че тази на България значително се различава от
тази на Европейския съюз. Докато ЕС демонстрира сравнителни предимства и преобладаващ
дял в експорта на химически стоки, машини и
оборудване и транспортни средства, други

От данните за 2009 и 2010 г. е видно възстановяване на положителния прираст при повечето от индустриите в преработващата промишленост, намаляващ прираст на строителството и операциите с недвижими имоти, стабилен прираст в производството на енергия, хотелиерство и ресторантьорство, както и административни и спомагателни дейности. Казано
накратко, наблюдава се възстановяване на
привлекателността на секторите, произвеждащи
търгуеми стоки и услуги за сметка на нетъргуемите.
И така, ясно е, че всяка страна, включително и България като страна домакин, притежава
1

2009
6,55
-29,41
137,76
7,93
-21,77

ВПЧИ t
,
ВПЧИ t 1
 ВПЧИ t 1
НПЧИ t 1

където ΔНПЧИ е прираста на ПЧИ с натруп-

ване в нефинансовия сектор, ВПЧИ е нетния поток ПЧИ без потока ПЧИ във финансово посредничество , а t-1 и t са съответно предходния и периода който ни интересува. Всички стойности са от посочените по-горе таблици.
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на ПЧИ, които агенции имат за задача, освен
промотиране на страната като цяло, да рекламират определени отрасли, в които правителството смята, че страната трябва да се специализира. От анализ [7] на таргетирането на
агенциите за насърчаване на ПЧИ става ясно,
че от 126 агенции в света над 40% промотират
страната си в следните шест сектора: електроника и електрическо оборудване, туризъм и
туристически услуги, индустриално машиностроене и оборудване, информационни и комуникационни технологии, храни и подобни продукти и земеделие. Иронично е, че четирите
приоритетни индустрии за българската икономика, според изпълнителния директор на БАИ,
са електроника и електротехника, ИТ и комуникации, земеделие и хранителна промишленост [5]. Тоест, България провежда вид обща,
генерична политика по привличане на ПЧИ,
която се изразява в създаването на бюрократично звено, съставящо политики по привличане на ПЧИ; тези политики се основават на общото политическо знание за нуждата от отделни индустрии и по този начин се обслужва политическата, а не икономическата роля на правителството.
Какво означава това? На първо място, вижда
се отместване на фокуса на входящите ПЧИ от
търгуеми към нетъргуеми стоки и услуги. Това
означава, че ПЧИ, които предпочитат България
като страна домакин, навлизат в сектори, в
които конкуренцията е ограничена само до
вътрешния пазар. Така те не създадат условия
за подобряване на конкурентоспособността на
икономиката като цяло, посредством засилване
на конкуренцията, технологичен трансфер и
достъп до външни пазари, а напротив, те са
заети с проекти, при които възвръщаемостта
зависи от ограничената конкуренция.
На второ място, разликата в специализацията между България и останалите страни от ЕС
ни показва, че чуждестранните инвеститори с
произход от съюза, не могат да намерят сравнителни предимства в индустриите, в които
търсят международна конкурентоспособност;
ето защо интересът им е ограничен в нетъргуемите стоки и услуги. На трето място, се вижда, че по отношение на привличането на ПЧИ
няма целенасочена национална политика, която
да се стреми да ги привлича в индустриите,
където страната разполага със сравнителни
предимства. Вместо това е изградена стратегия
за привличане на ПЧИ в индустрии, в които

готови стоки (вкл. текстил и облекло), то в българската експортна структура преобладават
суровини, полуфабрикати, аграрни стоки и
потребителски стоки (вкл. текстил и облекло).
Това значи, че в страната няма конкурентни
предимства за производство на много от високотехнологичните стоки, в чието производство
са специализирани ПЧИ с произход ЕС. Това
обстоятелство прави България неатрактивен
домакин за експортно-ориентирани производства в много от високотехнологичните дейности.
Разбира се, ПЧИ в България не са и не трябва да се разглеждат като хомогенна група. Все
пак част от тях навлизат в индустрии, в които
има инвестиционни проекти с висока възвръщаемост; индустрии, при които се проявява
ефектът на повишаващата се възвръщаемост
от концентрацията, клъстеризацията. Но, както
се видя, голямата част от ПЧИ се инвестират в
нетъргуеми стоки и услуги, тоест в сектори от
сферата на услугите или такива, които заради
естеството на продукта си, не могат да се концентрират, а и са предназначени за вътрешния
пазар. Тоест, това са ПЧИ, за които мотив за
инвестиране е размерът на вътрешния пазар и
пазарният потенциал. Вярно е, че този резултат
не е уникален за България. Според Доклада за
световните инвестиции [11] за 2001 г., 71% от
световните ПЧИ се инвестират в сферата на
услугите, 27% в производство и по-малко от
един процент в селското стопанство. Но вярно
е и другото, че с оглед на малкия размер на
нашата икономика, голямата й откритост и
сравнително ниската степен на развитост, от
която икономиката се включва в световното
стопанство, тази структура на ПЧИ не може да
се използва като двигател за икономически
растеж.
Въпросът за качеството на входящите ПЧИ е
важен. Важен е не само от гледна точка за
ефекта на тези инвестиции върху икономическия растеж, но и с оглед значението им за перспективите за развитие на страната домакин.
Трябва да се отбележи, че въпросът за качеството не се обсъжда толкова от икономистите,
колкото от политиците. Според последните,
качествените ПЧИ у нас са призвани да създават нови работни места в райони с висока безработица, да обучават работниците и да стимулират конкуренцията между местните предприятия.
Като правило, потенциалните страни домакини на ПЧИ създават агенции за насърчаване
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страната не само няма сравнителни предимства, но и ще трябва да се конкурира с почти
половината от потенциалните страни домакини,
активно привличащи ПЧИ чрез правителствени
агенции и кампании. Не на последно място,
следва да се изтъкне логичният извод, че всички тези действия: усилията да се привлекат
ПЧИ, независимо от мотивите за инвестиране и
специализацията им, промотирането на страната като потенциален домакин в страни на произход на потенциални входящи ПЧИ (от които
не може да се очаква да навлязат в индустрии,
произвеждащи търгуеми продукти), са продиктувани не от икономическа целесъобразност, а
от политическата необходимост за демонстриране на незабавен резултат. По този начин се
насърчават входящи ПЧИ, характерни с неустойчивостта си – по-точно с краткия си инвестиционен хоризонт, който им позволява да инвестират големи финансови обеми в дейности с
кратък цикъл на търговски оборот, например
операции с недвижими имоти; или пък ПЧИ,
които разчитат на доминиращо положение като
инвестиции в комунални услуги.
Начините за коригиране на настъпилите деформации в структурата на входящите ПЧИ не
са предмет на настоящото изложение, което се
ангажира само с установяване на проблема.
Факт е обаче, че в последните години много от
така наречените неустойчиви ПЧИ се оттеглиха
от страната и ясно показаха, че политиката по
привличане на ПЧИ е погрешна и се нуждае от
сериозно преосмисляне.
Литература
1. Велинова, Д. Външната търговия на България с
Европейския съюз – конкурентоспособност на
износа и ефекти на търговската либерализация

SOME QUESTIONS REGARDING FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN BULGARIAN
ECONOMY
Milen Velishev
Institute for Economic Research, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
Abstract
The review of the dynamics of the volume and quality of inward FDI in Bulgarian economy demonstrates that
the foreign investors are attracted more by the existing opportunities to dominate the inner market then the opportunity to use existing specialization of the host country in the production of certain tradable goods and services.
This observation leads to the conclusion that Bulgaria as a host country does not have the correct policy for attracting FDI.
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СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛИЗИРАН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
В ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
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Резюме
Системата за обучение по специализиран английски език е разработена в рамките на проект „Vocational
English Training for Woodworking Industry”, № 2009-1-BG1-LEO05-01646, финансиран от Европейската комисия в рамките на Програма „Учене през целия живот” секторна програма „Леонардо да Винчи” с цел да отговори на текущите нужди от професионално насочено езиково обучение по английски език в съвременното общество, като приобщава професионалното образование и обучение към нуждите на променящия се Европейския пазар на труда. Движението на работната сила в Европейския съюз поражда специфични изисквания към
езиковите умения на хората, пряко свързани със заетостта, бързата им адаптация към нова работна среда и
работата в международни екипи. Системата за обучение по специализиран английски език съдържа методология; учебник, съдържащ десет теоретични модули, обхващащи най-важните области на дървообработващата
промишленост и многоезичен терминологичен речник на английски, български, гръцки, шведски, словашки и
немски език; ръководство за преподавателя; учебно помагало на основата на казуси; учебно помагало, съдържащо тестове върху теоретичните модули; интерактивен мултимедиен продукт за е-обучение по специализиран
английски език. Системата за обучение по специализиран английски език е приложима в професионалните училища, университетите, за краткосрочно и дългосрочно професионално обучение на работещите в дървообработващата промишленост.
Ключови думи: методология, специализиран английски език, дървообработващата промишленост, еобучение.
Key words: training methodology, vocational English language, Woodworking Industry, e-learning.

английски език включва методология; учебник
(Student’s Book), съдържащ десет теоретични
модули, обхващащи най-важните области на
дървообработващата промишленост и многоезичен терминологичен речник на английски,
български, гръцки, шведски, словашки и немски език; ръководство за преподавателя
(Teacher’s Notes); учебно помагало на основата
на казуси (Case Studies Book); учебно помагало, съдържащо тестове върху теоретичните
модули (Testbook); интерактивен мултимедиен
продукт за е-обучение по специализиран английски език.
Необходимостта от разработване на системата за обучение е създаване на практически
средства, които да запълнят празнините в обучението по специализиран английски език в
системата на професионалното образование и
да изградят специфични умения, отговарящи на
текущите нужди на заетите в дървообработващата промишленост [7].
Материалите са разработени от международен екип, включващ специалисти от България,
Гърция, Швеция, Словакия и Австрия.

Увод
Системата за обучение по специализиран
английски език е разработена по проект
„Vocational English Training for Woodworking
Industry (VETWOOD)”, № 2009-1-BG1-LEO0501646, финансиран от Европейската комисия в
рамките на Програма „Учене през целия живот”
секторна програма „Леонардо да Винчи” с цел
да отговори на текущите нужди от професионално насочено езиково обучение по английски
език в съвременното общество, като приобщава професионалното образование и обучение
към нуждите на променящия се Европейския
пазар на труда [1, 4, 7]. Движението на работната сила в Европейския съюз налага специфични изисквания към езиковите умения на хората, пряко свързани с определена професия,
бързата им адаптация към нова работна среда
и работата в международни екипи.
Системата за обучение по специализиран
английски език е приложима в професионалните училища и университетите с цел повишаване
на качеството на обучение по чужд език, както
и като средство за провеждане на краткосрочно
и дългосрочно професионално обучение на работещите в дървообработващата промишленост. Системата за обучение по специализиран
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ластта, да водят разговори и кореспонденция на
професионална тематика, да съставят резюмета и изнасят презентации, и др.
Съдържание на системата е съобразено с
учебния план на специалностите „Технология
на дървесината” и „Инженерен дизайн”. Знанията на студентите, получени при изучаването на
съответната дисциплина на български език значително улеснява възприемането на преподавания на чужд език материал. Създаването на тази междупредметна връзка не само улеснява,
но и затвърждава получените знания.
Учебникът съдържа десет основни глави,
обхващащи следните теми от областта на дървообработващата промишленост: строеж на
дървото, дървесни видове, свойства на дървесината, недостатъци на дървесината, сушене на
дървесината, дървообработващи машини, технологии за обработване на дървесината, дървесини композитни материали, опасни и вредни
фактори в дървообработващата и мебелна
промишленост, безопасност и здраве при работа в дървообработването.
Всяка глава съдържа пет урока по съответната тема, въвеждащи основните термини в
областта. Всеки урок започва с кратка информация (Can Do) за това, какви знания и умения
обучаемите следва да постигнат след изучаването му, както и няколко въвеждащи в темата
въпроси (Warm Up).
Всеки урок се състои от текст за разбиране
(reading comprehension text). Текстовете са научни или научно-популярни, като представят
основните термини от темата на урока, включени в многоезичния терминологичен речник в
края на учебника. След всеки урок обучаемите
съставят резюме на текста. Уроците също така
съдържат практически (предимно лексикални)
упражнения, затвърждаващи и допълващи получените теоретични знания по съответната
тема. Теоретичният материал е допълнен от
снимки, графики и схеми, улесняващи възприемането на преподавания урок.
Учебникът се допълва от многоезичен терминологичен речник, разработен на английски,
български, гръцки, шведски, словашки и немски език, което го прави особено ценен. Термините са групирани по темите на учебника с цел
бързото им откриване при работа. Речникът
може да се ползва и самостоятелно от обучаемите при ползване на специализирана литература.

1. Методология
Методологията, разработена от партньорската мрежа, съдържа практически указания за
изготвяне на материали за обучение, както и
насоки за провеждане на цялостното обучение
по системата. Предназначена е предимно за
преподаватели по специализиран английски
език в системата на средното и висше образование. Освен това, методологията съдържа и
информация за съвременните начини, средства
и инструменти, които да подпомогнат обучаемите в по-доброто усвояване на преподавания
материал.
Основната идея, залегнала в методологията,
е преминаването към обучение по специализиран английски език, в центъра на което стои
обучаемият, който вече не е пасивен слушател,
а активно участва в процеса на обучение. Това
е постигнато чрез разработване на цялостна
система, съчетаваща традиционните методи за
обучение по чужд език (учебници, предоставящи теоретични знания, и практически упражнения) с постиженията на съвременните информационни и комуникационни технологии (интерактивен мултимедиен продукт за е-обучение),
както и обучение, основано на казуси, представящи реални случаи от практиката в дървообработващата промишленост, целта на които е
решаване на конкретни проблеми и стимулиране на дискусии. Взаимодействието между учащите (дискусии, съвместна работа, решаване
на проблеми и др.) заема съществено място в
процеса на обучение, тъй като допринася за
обмяна на опит и идеи. Системата е допълнена
с тестове за самостоятелна проверка на усвоените знания.
Разработените материали за обучение отговарят на ниво B1-B2 от Общата европейска
езикова рамка, създадена да стимулира съвместната работа на европейските образователни институции и най-вече да направи чуждоезиковите компетенции съизмерими и сравними в
една валидна за цяла Европа скала.
Системата е насочена главно към усвояване
на специализираната терминология в областта
на дървообработващата промишленост.
2. Материали за обучение
2.1. Учебник (Student’s Book)
Целта на системата за обучение по специализиран английски език е запознаване с основните термини в областта на дървообработващата промишленост, така че обучаемите да могат
да ползват специализирана литература в об-
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разява различни реални ситуации от практиката
в областта на дървообработващата промишленост.
Казусите са структурирани по следния начин: цел; описание на конкретния случай, предлагащ цялостна информация; практически задачи. Казусите описват реални ситуации от
практиката на дървообработващата промишленост, като се основават на опита на съществуващи български, европейски и световни предприятия. Разработени са по утвърдената от международния екип на проект „VETWOOD” унифицирана методология. Написани са в атрактивен стил и са интересни за решаване както от
ученици от професионалните гимназии и студенти, така и от професионалисти от практиката. Поднесена по този начин, материята предполага размисъл и подтиква към вземане на
решение. Обучаемите се поставят в реална ситуация и решават симулативно казуса, като по
този начин не само затвърждават теоретичните
знания за използваната в конкретната област
терминология, но и получават необходимата
информация и знания, за да могат да реагират
адекватно в аналогична ситуация, използвайки
добрите европейски и световни практики в областта.

2.2. Ръководство за преподавателя (Teacher’s
Notes)
Ръководството за преподавателя е предназначено за преподавателите по английски език,
като съдържа методически указания за провеждане на учебните занятия и отговори на практическите упражнения, съдържащи се във всеки
урок. Предложеният примерен план за извеждане на уроците е разработен за 90 минути
(два учебни часа по 45 минути), като съдържа
следните етапи: запознаване на обучаемите с
целите и задачите на урока, както и със знанията и уменията, които трябва да придобият в
края на урока; въвеждащи въпроси, насочени
към проверка на съществуващите знания на
обучаемите по изучаваната тема; практически
задачи и упражнения.
2.3. Учебно помагало на основата на казуси
(Case Studies Book)
По-високото качество на преподаване и учене изисква използването на активни методи и
форми на преподаване. В учебния процес следва да се прилагат методи, допринасящи за развитие на конструктивното мислене, способност
за придобиване на ясно и точно структурирано
знание, развитие на способност за контакт с
преподавателя и останалите обучаеми. За постигането на тези резултати е необходимо прилагането в процеса на обучение на интерактивни форми и методи.
Казусният подход в обучението не е нов, но
с годините е доказал безспорни предимства.
Упражненията за взимане на решения по реални примери в конкретни ситуации дават възможност за затвърждаване на вече изучения
теоретичен материал. Ролята на обучаемите
при решаване на казуси е изключително активна, защото анализират ситуацията, отделят същественото от несъщественото, изясняват причините за проблема и генерират различни варианти за неговото решаване [8]. Използването на
дискусията в учебния процес дава възможност
на обучаемите да се научат да слушат партньора в условия на делово общуване, да убеждават, да представят аргументи и да отстояват
позиция. Обучението чрез казуси подпомага
формирането на умения за взимане на решения. В процеса на решаване на казуси, преподавателят влиза в ролята на източник на информация, консултант и инструктор.
Учебното помагало съдържа 50 казуса по
темите на уроците, включени в учебника. Тематиката на казусите е разнообразна, като от-

2.4. Учебно помагало с тестове (Testbook)
Учебното помагало съдържа десет теста,
наречени Test yourself, разработени по темите
на теоретичните модули, включени в учебника.
Целта на тестовете е да бъде направена проверка и затвърждаване на придобитите знания.
Упражненията, включени в тестовете, са предимно лексикални, като основната задача е упражняване на терминологията, включена в съответната глава на учебника. За по-лесното
оценяване на резултатите всяко упражнение
носи определен брой точки, като максималният
сбор е 100.
2.5. Интерактивен мултимедиен продукт за еобучение
Електронното обучение (e-learning) е получаване на познания с помощта на електронна
медия [3, 6]. Е-обучението се свързва с приложението на съвременните достижения на информационните и комуникационни технологии
в преподаването и обучението, като включва
уеб-базирано обучение, компютърно-базирано
обучение, виртуални класни стаи и др. Използването на тези технологии в обучението дава
възможност за пълноценно участие на обучае-
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рактивен начин под формата на индивидуална и
групова работа.
Интерактивният мултимедиен продукт съдържа разработените теоретични модули за
обучение, многоезичният терминологичен речник, казусите и тестовете за самостоятелна
проверка на знанията. Учебният материал е допълнен с богато мултимедийно съдържание
(клипове, анимации, аудио файлове и др.). Началният екран на мултимедията е показан на
фиг. 1.

мите в учебния процес. Тази интерактивност се
отнася както до взаимодействието на между
обучаващ и обучаван, така и между самите
обучаеми. При такова обучение, всеки обучаем
участва в учебния процес със свой собствен
принос посредством обмен на знания, идеи,
способи и дейности [2, 3]. В процеса на работа
с интерактивни методи, обучаемите се учат на
критично мислене, решават различни по сложност задачи, изказват алтернативни мнения,
участват в дискусии и формулират аргументирани решения. Използването на интерактивните
форми на преподаване позволяват преподавателят да влезе в ролята не само на информатор, но и на медиатор.
Интерактивните мултимедийни продукти намират широко приложение в обучението поради
факта, че дават възможност на обучаемия да
работи във “виртуална среда”. Интерактивна
мултимедия е всяка електронна система, даваща възможност на потребителя да контролира,
комбинира и управлява различни видове медия,
като например текст, звук, видео, компютърна
графика и анимация. При интерактивната мултимедия ролята на потребителя се измества от
тази на пасивен наблюдател към тази на активен участник. Информационните мултимедийни
технологии предлагат големи възможности както по отношение на придобиването на нови
знания, така и за затвърждаването им и творческото им прилагане. Обучаемият до голяма
степен е автономен и отговорен за своето учене, организация и самоконтрол, което оказва
положително влияние върху способността му
правилно да оценява постиженията си.
Използването на интерактивното мултимедийно обучение в преподаването на чужд език
позволява прилагането на конкретни подходи,
базирани на съвременните педагогически теории и реализирането им в педагогическата
практика [5]. Едно от най-значимите предимства на мултимедията спрямо традиционните
средства за обучение е възможността за получаване на обратна връзка, позволяваща на обучаемия незабавно да провери своите знания.
Повторението на съответните елементи от задачите или упражненията води до самостоятелно откриване и разбиране на грешките.
Интерактивната мултимедия е основният
продукт на представяната система за обучение
по специализиран английски език в дървообработващата промишленост. Използването й е
насочено към формиране и затвърждаване на
знанията и уменията на обучаемите по инте-

Фиг. 1. Начален екран на мултимедията

Всички текстове за разбиране, включени в
уроците, са записани в студио от четци, за които английският език е роден. Упражненията и
казусите са разработени в електронен вид с
помощта на специализиран софтуер. Съдържанието на многоезичния терминологичен речник
е допълнено с подходяща снимка и определение към всеки термин, както и произношение
на английски език.
Разработени са и допълнителни интерактивни упражнения с цел затвърждаване на съответните термини (Flash Cards).
Заключение
Една от тенденциите за постигане на подобро качество в образованието е в интегрирането на съвременните информационни и комуникационни технологии в учебните програми.
Немислимо е чуждоезиковото обучение да продължи по старите традиционни методи, където
учителят е източник на всички знания, и се акцентира главно на възпроизвеждане на информация от страна на обучаемите. Използването
на интерактивна мултимедия в учебния процес
по чужд език допринася за неговото оптимизи-
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ране и усъвършенстване и повишава ефективността на обучението.
Представената система за обучение по специализиран английски език в дървообработващата промишленост комбинира традиционните
методи и средства за обучение по чужд език с
възможностите на съвременните информационни мултимедийни технологии за постигане на
по-добро качество на обучение.
Системата за обучение по специализиран
английски език е приложима в професионалните училища, университетите, за краткосрочно и
дългосрочно професионално обучение на работещите в дървообработващата промишленост.
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VOCATIONAL ENGLISH TRAINING SYSTEM FOR WOODWORKING INDUSTRY
Veselin Brezin, Tanya Pancheva, Petar Antov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The vocational English training system for Woodworking Industry has been developed within the project “Vocational English Training for Woodworking Industry”, No. 2009-1-BG1-LEO05-01646, financed by the European
Commission under the Lifelong Learning Programme, Subprogramme Leonardo da Vinci to respond to the urgent
vocational Еnglish training needs of our contemporary society by matching vocational education and training to
current needs of the developing European labour market. The mobility of workforce in the European Union imposes
specific demands for people’s language skills directly related to employability, fast adjustment to new work environment and multinational teams. The vocational English training system includes training methodology; Student’s
Book, containing ten theoretical training modules covering the main key topics of the Woodworking industry and
multilingual glossary of terms in English, Bulgarian, Greek, Swedish, Slovak and German languages; Teacher’s
Notes; Case Studies Book; Testbook and interactive multimedia product for e-learning of vocational English language. The vocational English training system is applicable in vocational college schools, universities and any
short-term or long-term vocational training of woodworking company staff and as training materials for lifelong
learning for individuals employed in the Woodworking industry sector.

37

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2011 (28)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2011 (28)
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Резюме
Промените в маркетинговата ориентация на малките и средни предприятия и използваните маркетингови
инструменти са свързани с процеса на интегрирането и интернационализирането им в регионален и международен план. Докладът разглежда основни теоретични въпроси на маркетинговата ориентация и интернационализация на МСП и специфичното проявление на проблема в мебелната промишленост в Европа и България.
Ключови думи: маркетингова ориентация на МСП, предприемачество, културна перспектива, поведенческа
перспектива, маркетингова чувствителност, връзки с клиенти и партньори, интернационализация, фирмени
компетенции, индикатори на маркетинговата ориентация.
Key words: marketing orientation, entrepreneurship, cultural perspective, behavioral perspective, marketing
sensitivity, relationships with customers and partners, internationalization, business competencies, indicators of
marketing orientation.

Увод
Новата бизнес среда е предпоставка за поява и развитие на организации от нов тип.
Новият организационен дизайн предполага нов
начин на водене на бизнеса, прилагане на
различни от досегашните бизнес модели и
маркетингови техники.
Бизнес организациите се адаптират по различен начин към променящата се външна за
тях среда, а именно: преустройство (реинженеринг); купуване на повече продукти отвън
(виртуалните компании притежават най-малко
активи и поради това имат висока норма на
печалба); развитие на електронната търговия
(разрастване на търговията „бизнес-бизнес” в
интернет); формиране на мрежи от партниращи си фирми; използване на по-малко и понадеждни доставчици; организация чрез пазарен сегмент; децентрализиране (насърчаване
на повече инициатива и „предприемачество”
на местно ниво) и др.
Характерни за 21 в. са два типа организационни структури.
Глобалните структури развиват международен маркетинг, а 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.
Специфичните характеристики на маркетинговата парадигма на 21 век, непрекъснато
следене на факторите на бързо променящата
се пазарна среда, сътрудничество с партньори
и конкуренти и маркетинг на взаимоотношенията с потребителите, са непосредствено
свързани с управлението на съвременните
бизнес организации. Непрекъснатото следене
на промените на външната среда е значително
по-опростено въз основа на изграждането,
поддържането 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 и
маркетингови инструменти е резултат от променената бизнес среда и наложилите се нови
организационни структури.
С промяната на бизнес средата и пригаждането на организациите към нея, се променят маркетинговите философии, концепции и
инструменти.
От фокусиране върху транзакциите, организациите променят фокуса върху найпечелившите си клиенти, продукти и канали
чрез развитието на маркетинга на взаимоотношенията.
Компаниите се насочват не към пазарен
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дял, а към създаване на дял на клиента чрез
предлагане на съществуващите клиенти на поголямо разнообразие и чрез обучение на персонала си.
Съвременните бизнес организации развиват
целеви маркетинг, насочен към най-добро
обслужване на добре определени пазари. Същевременно те преминават от унифицирано
предложение на целевия пазар към индивидуализиране и персонализиране на посланията и
предложенията си.
Като използват достиженията на съвременните ИКТ, организациите изграждат бази данни за индивидуалните покупки, предпочитанията, доходността на своите клиенти, с цел
анализ и откриване на интересите и на различните групи клиенти и формиране на предложения към всяка група.
Моделите за вземане на решения се базират освен на съвременните бази данни за клиенти и на модели и факти за пазара, отчитащи
влиянието на бизнес средата.
Предмет на разглеждане в настоящия доклад са основни теоретични и приложни въпроси на маркетинговата ориентация на МСП.
В специализираната литература се очертават
две теоретични насоки относно интернационализацията на малките и средни предприятия:
- отчитане на вътрешните организационни фактори;
- отчитане на спецификата на създаване
на МСП.
При първата насока фокусът е върху вътрешните организационни фактори, особено в
процеса на „учене”, в ранните стадии на интернационализация.
В подкрепа на това схващане са редица
модели, разработени и публикувани през втората половина на 20 век, като: „Модел на
жизнения цикъл” (Vernon, 1966); „Модел на
етноцентризъм, регионален центризъм, полицентризъм,
геоцентризъм
(ERPG)
(Wind
Douglass and Permutter, 1973), „Иновационен
модел” (Rogers, 1962) и „Упсала модел”
(Johanson and Vahlne, 1977; Johanson and
Wiedersheim Paul, 1975).
„Упсала моделът” (Upsala–model) например се базира на теорията на организационното поведение (Cuert and March, 1963). Авторите разглеждат процеса на интернационализация като етап от познанието и развитието
на фирмата, движение от вътрешния пазар
към външни пазари.
Решенията за интернационализация се ли-

митират от два основни фактора: информация
и ресурси и те представляват своеобразни
бариери пред интернационализацията на
фирмената дейност.
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.
Като цяло „Упсала моделът” описва на
първо място фирмената съгласуваност с
външни пазари, в съответствие с концепцията
за „физиологична дистанция” и на второ място описва нарастващото приспособяване към
тези пазари, в съответствие с другите фактори.
Втората насока, изведена от международната литература по предприемачество обосновава тезата, че МСП могат да бъдат международни още от тяхното създаване (Rialp and
Knight, 2000; Andersson and Wictor, 2003;
McDougall, Oviatt and Shrader, 2003;
Kuemmerle, 2002).
Тези фирми се описват в литературата с
различни наименования като:
1. „born global” (Andersson and Wictor,
2003; Madsen and Servais, 1977;
Knight and Gavusgil, 1996);
2. „global
start
ups”
(Oviatt
and
McDougall, 1994);
3. „international
new
ventures”
(McDougall, Shane and Oviatt, 1994);
4. „instant exporters” (McAuley, 1999).
Най-значимата характеристика на „родените
глобални” фирми е, че мениджмънтът им се
променя от глобалния фокус към бързото 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 МСП се предопределя от:
- нарастващата роля на пазарните ниши;

39

МАРКЕТИНГОВА ОРИЕНТАЦИЯ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ...

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.;
- нарастването на глобалната мрежа.
В литературата се подчертава връзката на
процеса на интернационализация с предприемачеството, особено когато е открита положителна такава при международното развитие
и международната предприемаческа ориентация (Zahra, Hayton and O Neili, 2001;
Lumpkinnand Dess, 1996).
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).
Маркетинговата ориентация (МО) се интерпретира в литературата от различни автори, по различни начини. За целите на настоящия доклад, заслужават внимание три гледни
точки, а именно:
- „customer orientation”, ориентиране
към клиента (Shapiro, 1988);
- „market orientation”, ориентиране към
пазара (Trustrum, 1989);
- „бизнес философия”, която представлява мултифункционална координация,
интегрираща функция за представяне
на организацията (Gronroos, 1989).
Има два основни аспекта в разбирането на
маркетинговата ориентация (МО), свързани с
потребителите и потребностите:
- Културна перспектива
МО е част от организационната култура;
включва постоянно ориентиране на организацията към създаване на предимства за нейните клиенти (Narver and Slater, 1990).
- Поведенческа перспектива
МО е специфично поведение на организацията, свързано с пазарно представяне, ориентирано към сегашни и бъдещи потребности.
МО се дефинира като широко генериране
на маркетингова информация за сегашни и
бъдещи потребности, разпространяването и
използването й от различните структурно обо-

собени части на организацията (Kohli and
Jaworski, 1990).
Развитието на организационната култура се
свързва със създаване на организационни
възможности чрез знания и това води до постигане на пазарно превъзходство. МО е предпоставка и за повишаване на организационната конкурентоспособност.
МО може да се разглежда и като ресурс,
възможност за управление на маркетингова
информация и създаване и предлагане на добавена стойност за клиентите (Hunt and
Lambe, 2000).
Според (Day, 1994) маркетинг ориентираните фирми развиват „inside-out” възможности, които свързват вътрешните процеси с
външната среда и създават сериозни връзки с
клиенти, дистрибутори, доставчици и други
организации.
Маркетинговата чувствителност („мarket
sensing”) представлява процес на събиране,
интерпретиране и използване на маркетингова
информация относно клиенти, конкуренти,
дистрибутори и доставчици, по един посистематичен и прецизен начин. Маркетингово ориентираните фирми развиват повече
опит, ресурси, маркетинг, в сравнение с други
фирми, които нямат тази ориентация.
Друго основно понятие, характеризиращо
връзките с клиенти, доставчици и дистрибутори е известно в чуждестранната литература
като
„Customer
linking”
аnd
„channel
bonding”.
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.
Очевидно „Customer linking” аnd „channel
bonding” се отнасят в по-голяма степен за
връзките между фирмата и външните й партньори. Този процес според (Day, 1994)
включва следните характеристики:
- всички решения се вземат на база маркетингова информация;
- широко разпространение на информация чрез дистрибутори;
- свързани информационни модели, позволяващи на всеки да оцени значимостта на информацията;

-
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достъпна база данни, която хронологично съхранява и подържа данни и осигурява приемственост и непрекъснато обогатяване на знанията.
В заключение МО 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 МО 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.

- продуктови.
Развитието на една или повече от посочените компетенции безспорно ще доведе до
повишаване равнището на конкурентоспособност на МСП, до трайно позициониране на
избрани пазари и пазарно превъзходство
спрямо конкурентите.
В условията на глобализация на световната
икономика компаниите (в т.ч. МСП) са изправени пред необходимостта да отчитат динамично променящата се икономическа среда и
да провеждат политика за разширяване присъствието си на международните пазари. Тази
стратегия на развитие на фирмите се определя като интернационализация на дейността
им. Интернационализацията се насърчава
също от Световната търговска организация
(СТО), чиято основна цел е постепенната либерализация на международната търговия
посредством отпадане на бариерите пред развитието на стокообмена и ограничаване на
прекомерната протекция на националните
пазари от страна на правителствата. Като се
изправят пред предизвикателствата на международния пазар, МСП повишават ефективността си и стават по-конкурентоспособни, от
което в крайна сметка печелят потребителите.
За страните членки на ЕС изключително
важен фактор за интернационализацията на
дейността на фирмите е наличието на единен
вътрешен пазар на общността. При наличието
на интегриран във висока степен вътрешен
пазар, способността на фирмите (в т.ч. МСП)
да оперират на този пазар, е до голяма степен
въпрос на тяхното оцеляване. В условията на
членство в ЕС пред това предизвикателство се
изправят и българските МСП. Те трябва постепенно да преодолеят тесните рамки на националния пазар и да търсят реализация на
интегрирания европейски пазар, т.е. в основата на тяхната политика за развитие в средносрочен план трябва да залегне интернационализацията на дейността им. Това важи найвече за фирмите в сферата на преработващата промишленост. Поставянето на акцент
върху приобщаването към единния пазар на
ЕС не изключва ориентацията на дейността на
фирмите към глобалния (световен) пазар –
това е въпрос на избор на всяка фирма. В
условията на развиващата се от края на 2008
г. се рецесия в световната икономика повишаването на конкурентоспособността придобива ново измерение предвид на намаляването на глобалното търсене.

-

Интернационализация на малките и средни
предприятия
Интернационализацията е еволюционен
процес, в който фирмите развиват по-високи
нива на съгласуваност с чуждите пазари.
Опитът на фирмите е съществен фактор,
защото минимизира риска, свързан с решенията относно чуждите пазари. В тази връзка
има сходство между процесите на интернационализация и иновация.
Някои автори подкрепят приложението на
организационната теория и процеса на учене
бизнеса
към
интернационализацията на
(Forsgreen, 2000, 2001; Eriksson et. Al,
1997).
В съответствие с RBV подхода маркетинговата ориентация се разбира като корпоративна
компетентност, която подкрепя фирмената дейност на пазара:
1. Процесът на учене извежда МСП от
вътрешен към международни пазари,
от вътрешен към международен маркетинг.
2. Развитие на фирмените компетенции,
технологии, иновации, предприемачество (Li Li and Dalgic, 2004; Yip Gomez
and Monti, 2000).
Динамичният подход (dynamic capabilities
aproach) и неговите привърженици (Eisenbardt
and Martin, 2005) поставят ударението на
конкурентната стойност на МО, като разглеждат 4 групи фирмени компетенции:
- управленски;
- ресурсни;
- процесни;
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Към фундаменталния фактор за интернационализацията на дейността на фирмите –
глобализацията, могат да се добавят редица
други, които също благоприятстват този процес и се проявяват в различна степен в отделните страни. Това са:
- действащите регулаторни норми и политиката на привличане на чуждестранни инвестиции (фирми), които прилагат
правителствата на отделните страни;
- готовността на фирмите да посрещнат
предизвикателствата при навлизането
на националните пазари на отделните
страни и особеностите на местните
обичаи и традиции;
- квалификацията и цената на работната
сила в отделните страни;
- лобирането в международен план за
определени страни, области и региони;
- достъпът до капитал на местния пазар
(с разширяването на еврозоната и
„претопяването” на националните капиталови пазари в ЕС, значението на този
фактор в рамките на ЕС постепенно
намалява).
През последните години нараства значението
на аутсорсингът на редица производства от найразвитите страни към такива, в които производствените разходи са по-ниски. Аутсорсингът е
една от формите на проявление на процеса на
глобализация. Много компании от ЕС (главно
големите и средни фирми) пристъпват към аутсорсване на основни производства, като в страната на седалището на фирмата се концентрират високотехнологичните производства и създаването на новите продукти. Водещият мотив при
аутсорсинга е намаляването на разходите, но в
редица случаи това поражда и социални проблеми поради съкращаването на заетостта. Аутсорсингът има голямо значение за страните, при
които главното конкурентно предимство е квалифицираната и относително евтина работна
сила.
Маркетинговото ориентиране на фирми е
компетенция, която им помага за правилно
насочване 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.
Индикатори за маркетингова ориентация на
МСП от мебелния сектор в България
Маркетинговата дейност на европейските
производители на мебели се засилва в посока
търсене на нови пазарни възможности и нови
организационни форми на сътрудничество, с
цел използване по-ефективно на наличните
ресурси и компетенции, и нарастване на конкурентоспособността им.
Аналогични тенденции се наблюдават и в
дейността на МСП от мебелния сектор в България.
Отбелязан е прираст в произведените мебели, в натура и стойност. Регистрирани са
различни базисни индекси за отделни продуктови групи, но общият базисен индекс
2006/2003 е 124,4%. Определящи за структурата на физическия обем са групите: „производство на столове и рамки от дървесина”
(28,2%), следвани от „столове и рамки от
метал” и „други мебели, дюшеци и матраци”.
Определящи за структурата на стойностния
обем на произведените мебели са групите:
„мебели за спални и всекидневни” (28,6%),
следвани от „други мебели от метал” и „други
мебели, дюшеци и матраци”.
Нараства външнотърговския стокообмен с
мебели (до 2008 г.), което е показателно за
отваряне на сектора към международни пазари.
През 2008 г. вносът на мебели превишава
реализирания износ и за първи търговското
салдо е отрицателно (7060 хил. евро). Тенденцията за увеличаване дела на вноса на
мебели в общия внос в страната продължава
през 2008 г. (около1%). В структурата на
вноса най-голям е делът на „други мебели и
техните части” (70,5%), следвани от „столове
и седалки” (22,9%).
Прекъсната е тенденцията за увеличаване
износа на мебели през 2008 г. Намалява делът на износа на мебели в износа на страната, като през 2008 г. представлява едва
1,30% срещу 1,51% през 2007 г. В структурата на износа най-значим е делът на „други
мебели и техните части”, като се отбелязва
силна динамика в относителните дялове на
останалите групи. Близо 60% от вноса на
мебели в страната идва от Китай, Италия,
Турция, Полша, Украйна. Близо 70% от изне-
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сените мебели са за САЩ, Германия, Италия,
Франция и Гърция.
Инвестиции
Въз основа на повишената иновационна активност, около една трета от фирмите в мебелния сектор постигат силен прираст в производителността и оборота за периода 2007–
2008г.
Процесът е инерционен и за двете години
фирмите имат изразена иновационна активност, резултат от изпълнение на стратегии
или проекти, свързани с тяхното развитие.
През 2009 г. картината се променя, чувствително намаляват инвестициите в технологии, техника, продуктово обновяване, което се
отразява и на дейността на свързаните организации.
Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) е
един от важните индикатори за интернационализиране на дейността на МСП.
Нарастване на броя на фирмите с добри
уеб-сайтове и електронни каталози също е
израз на стремежа на фирмите да разширяват
бизнес контактите си в страната и чужбина.
Нарастване броя на фирмите, участващи в
мебелни изложения в чужбина е положителна
тенденция в развитието на мебелния сектор,
показателна за неговото отваряне към международния пазар.
Разширяването на междуфирмените сътрудничества и партньорства, се свързва с
възможностите за по-добро оползотворяване
на ресурсите, пазарите и бизнес-контактите.
Засилване на маркетинговата дейност на
фирмите, засягаща елементите на маркетинговия микс, продукта, цената, пласментните
канали, стимулирането на продажбите, индивидуализиране на производството и развиване
на допълнителните услуги, които съпътстват
основния продукт.

ята се променя, прекъсва тенденцията за увеличаване на износа. За пръв път търговското
салдо е отрицателно. Продуктовата структура
на произведените мебели и тези, които са
обект на външнотърговски операции, остава
относително постоянна за анализирания период. Производителността на труда и заплащането в мебелния сектор остават много под
нивата, регистрирани в другите европейски
страни. Намаляват преките чуждестранни
инвестиции в сектора, особено през последните две години.
Специфичен проблем е маркетинговата и
управленска компетентност, чието повишаване е предпоставка за разширяване на пазарните възможности и утвърждаване на българските търговски марки на международния пазар.
За нарастване степента на отвореност на
българския мебелен пазар е необходимо развитие на предприемаческия и международен
маркетинг, използване на съвременни и ефективни маркетингови инструменти в управлението.
Промяната в управлението и конкретно в
маркетинга на МСП от мебелния сектор, като
водеща управленска концепция, е очевидна.
Тя може да бъде разглеждана в два аспекта: промяна в ролята и значението на маркетинга по отношение на останалите функции в
управлението на организацията и еволюция на
маркетинга от вътрешен към международен.
Еволюцията от вътрешен (за страната) към
международен маркетинг на МСП в мебелния
сектор, поставя сложни проблеми, но заедно
с това разкрива нови възможности.
Една от възможностите за развитие на
МСП 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.
Друга възможност е разширяване финансирането на участието на български производители в международни изложения, дейност,
която БКДМП развива през последните 10
години.
Увеличаването на броя на българските бизнес делегации в различни европейски страни е
добра възможност за черпене на опит в различни области и усвояване на добри практики.
Развитието на програмата „Проверени български мебели” и утвърждаване на маркетин-

Заключение
Степента на отвореност на пазарите, измерена със съотношението внос/износ, което за
2007 г., по данни на Евростат е 30,5%. Активността на мебелния сектор в Европа намалява през периода 2008-2009 г., резултат от
намаляване на глобалната икономическа активност.
Аналогични тенденции регистрираме в развитието на българската мебелна промишленост.
Нарастването на външнотърговския обмен
продължава до 2007 г. През 2008 г. ситуаци-
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говия знак удостоверява качеството на българските мебели, законността на производството, опазването на околната среда и социално отговорната политика на МСП от сектора.
Индикатори за МО и интернационализация
на МСП – експертно оценяване (от 1 до 5)
1. Нарастване на външнотърговския стокообмен на страната.
2. Нарастване дела на експортната продукция.
3. Представяне на фирмите в интернет
пространството – страници и каталози,
на чужди езици.
4. Нарастване на значението на електронната търговия като нов пласментен канал.
5. Нарастване на броя на фирмите, участващи в мебелни изложения в страната
и чужбина.
6. Нарастване на ПЧИ.
7. Участие в международни кооперации и
съюзи.
8. Използване на лицензи и чужди ТМ.

9. Сертифициране
по
международни
стандарти.
10. Нарастване на иновационната активност, продуктови и технологични иновации, съответни на европейските.
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Changes in marketing orientation of small and medium enterprises and marketing tools used are associated
with the process of internationalization and integration into regional and international level. The article examines
key theoretical issues of marketing orientation and internationalization of SMEs and specific manifestation of the
problem in the furniture industry in Europe and Bulgaria.
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са ключовите фактори за успех, довели до растеж редица световни предприятия.
Иновативността е един от индикаторите, които се използват при оценката на конкурентоспособността на фирмено и международно равнища.
Фирмената иновативност отразява направените нововъведенията или подобрения на продукти, процеси, организационно-управленски
методи, структури и подходи, пазарни отношения и представяне и др. (най-често за период от
3 год.). Сред основните причини за иновиране
на предприятията са разширяването на асортимента от стоки, повишаване на качеството и
увеличаване на пазарния дял.
Многобройни са класификациите на фирмените иновации, обобщавайки, нововъведенията
се проявяват под формата на [1]:
1. Нови или усъвършенствани продукти;
2. Промяна в процесите:
- Организация на производството и
доставката;
- Управленски процеси;
- Технология;
3. Новости по отношение на пазара - нови
сфери на представяне и продажба.
Следователно, приложението на нововъведенията може да бъде в управлението, в производството, организацията и др. Но независимо
от сферата, основните фактори, допринасящи
за внедряването на иновациите в различните
области на приложение, са активното използване на ИКТ, повишаване на квалификацията на
персонала и използване на съвременни машини, съоръжения и оборудване и екипировка.
Многобройни са привържениците на тезата,
че МСП са по-иновативни от големите предприятия, защото притежават гъвкавост и демокра-

Увод
Последните две десетилетия се появяват нови глобални икономически системи. Замяната
на индустриалните и постиндустриални периоди
в развитието на световната икономика се свързва с иновационния период и присъщите му
особености. Новата икономическа система се
характеризира с появата на нови конкуренти
предимства, позволяващи съществуването в
новата среда, в която нараства ролята на нематериалните активи, интелектуалния и инвестиционен капитал, които изискват непрекъснато
управление на фирмено ниво.
1. Цели и задачи на изследването
Целта на настоящото изследване е да се
очертаят основните области на иновативна активност на малките и средните предприятия
(МСП) в мебелния сектор в България.
Задачите, които биха довели да постигането
на целта са:
- изясняване на особеностите и спецификата на иновативността на МСП от Европейският мебелен сектор и
- проучване на иновативността на МСП от
мебелния сектор в България.
2. Особености и проблеми на иновативността
на МСП
В съвременната конкурентна борба, състезанието между фирмите не е толкова между
ресурсите и материалните ценности, а в способността за разработване и внедряване на
иновации. Тенденциите в пазарните устои налагат нови потребности на предприятията –
управление на процесите и развитието. Ролята
на научните знания като стратегически ресурс
и увеличаващото се влияние на технологиите

45

Радостина Попова

Италия, Швеция и Полша са лидерите, опериращи на международния пазар, обяснимо с
високия дял на подизпълнителската дейност,
докато испанските и немските предприятия са
по-фокусирани във вътрешния пазар. Швеция,
вероятно поради влиянието на IKEA, показва
най-високата отношение за аутсорсинга, докато
в Полша, например, аутсорсването почти не се
практикува.
Малко предприятия извършват радикални
технологични нововъведения и основен фокус в
областта на иновациите е комбинацията от доказани технологии и леки подобрения. През
последните десетилетия големите производители са се възползвали от автоматизацията на
производствените процеси най-често в областите производство и логистика с цел контрол на
дребносерийното производство. Източниците на
технологични промени често се срещат извън
сектора – машини, дървообработване, информационни и комуникационни услуги, бои и лакове.
Статистиката отбелязва три страни (Китай,
Полша и Виетнам), чието производство рязко
нараства, в резултат на инвестициите в продукти и технологии, ориентирани към експорт.
Проучвания в сектора открояват найважните фактори за развитието на мебелните
предприятия - качество и обслужване [17]. Интересно е, че дизайнът и изображението се
считат за по-важни от технологичното лидерство. Мебелните фирми изглеждат все позагрижени за естетически концепции, а не толкова за използването на техническите средства,
обяснимо с нарастващите потребителски изисквания.

тичен стил на управление (следователно проявяват и по-голяма гъвкавост към нововъведенията), имат опростени и бързи процедури по ВР
(което им позволява своевременно да реагират
на промените на средата), а персоналът често
участва в управлението на предприятията (непрекъсната информираност за проблемите на
организацията).
В Европа и България, доминиращите МСП
(над 90%) показват по-ниски нива на иновационна активност и интензивност от тези на големите предприятия, въпреки гореизброените
предпоставки. Въпреки това, проучванията показват, че сформирането на временни екипи за
разработване на различни иновационни проекти
е най-силно проявено в малките и в ⅓ от микропредприятията в преработващата промишленост в България. Около ⅓ от малките предприятия и ½ от средните предприятия нямат отдел
за НИРД (наличието на такъв отдел, по правило
е приоритет на по-големите по размер стопански субекти), а броят на лицата, ангажирани в
осъществяване на иновационна дейност е найголям в средните предприятия - около половината от средните и ⅓ от малките предприятия
инвестират в човешки капитал [7].
Стремежът за оцеляване на МСП е двигателя на тяхната иновационна активност. Ограничените финансови възможности, обаче, поставят въпроса доколко МСП са имитатори в своята дейност и на практика внедряват инкрементални иновации (новостта е за съответната
фирма, но не и за пазара и света) и това води
до по-ниската степен на иновационна интензивност.
3. Специфика на иновативността на предприятията от европейския мебелен сектор
В повечето европейски страни мебелното
производство представлява между 2-4% от
БВП. То се свързва от една страна с автоматизираното масово производство - на средни цени, а от друга – с висококачествени занаятчийски мебели, предлагащи по-висока добавена
стойност, при които нововъведенията са нетехнологични. Нарастващото значение на дизайна
е свързано и с друга стратегия за увеличаване
на добавената стойност – търговската марка.
Различните мебелни предприятия се стремят да
предлагат глобални решения на клиентите си –
управление на проекти, монтаж и поддръжка,
решения до ключ.
Доминиращите МСП често работят в сътрудничество с големите фирми - Германия,

3.1. Инвестиции в мебелното производство и
реализация
Основните области на инвестиране на предприятията от мебелния сектор в ЕС са [16]:
- Автоматизация
на
производствените
процеси. Около половината от общите
инвестиции в сектора са за нови машини, с цел автоматизиране на производствените процеси.
- Проектиране и създаване на нови модели, направени в рамките на предприятието или от външни дизайнери и експерти
промени във вида, в използваните материали (комбинация на различни видове),
в ергономичността, съобразяване с екологичните норми (рециклиране на мебели).
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-

-

продукти е свързано със синтез на елементи
като естетика, устойчивост и еко-дизайн.

Реклама и комуникация. Това включва
разработването на марката, подробни
каталози за търговците на дребно и потребителите, инвестиции в интернетбазирани технологии, реклама в медиите, участие в панаири, обучение на персонала и др.
Създаване и/или управлението на ефективни канали за дистрибуция.

3.3. ИКТ в мебелното производство и реализация
Около половината от продуктовите и ¾ от
процесните иновации в различни сектори в Европа са основани на иновативно използване на
ИКТ в определени етапи – от идеята до пускане
на пазара на новите продукти. ИКТ биват общи
(електронна поща, компютри, офис пакети,
интернет, уебсайтове, мрежи и др.) и със специално предназначение (приложение на различни сектори или функции – производствени,
маркетингови и др.).
Използването на интегрирани ИКТ, свързани
и с дизайна може да бъде истинско конкурентно предимство в сектор, в който повечето
предприятия правят естетически, а не толкова
технически нововъведения. В този смисъл, използване на ИКТ в производството, доставката
и продажбите на мебели е ключов фактор за
повишаването на тяхната иновативност и следователно конкурентоспособност.
В най-голяма степен автоматизацията на
производствените процеси се изразява в производството на кухненски и офис мебели. Промишлените дизайнери използват 3D софтуер и
CAD програми, за да придвижат идеята си до
производство. CAM системите на практика
трансформират в машинен език информацията
от CAD чертежите - CAD/CAM. (ComputerAided Design/Computer-Aided Manufacturing системи, използващи компютърни бази данни
за проектиране и дизайн на части, детайли и
системи; изпълнение на сложни структурни и
дизайн-анализи; директно програмиране на
изпълнението на детайлите) са най-често използваните компютърно базирани инструменти в
сектора и са повече прилагани в големите мебелни предприятия, но все повече се използват
и в МСП.
Комплексните системи за управление като
CRM (Customer Relationship Management) системите подпомагат процеса в сътрудничеството
с доставчици, производители, търговци на едро,
търговци на дребно и потребителите. Едва около 21% от МСП използват системи за планиране на ресурсите на предприятието – ERP
(Enterprice Resource Planning), докато големите
предприятия този дял е значително по-висок 71%. Тази тенденция е обяснима с финансовата недостатъчност на МСП и с трудностите във

3.2. Подбуди за иновационна дейност на МСП
от мебелния сектор
Основните причини за нововъведения в мебелната индустрия могат да се обобщят в две
направления [17]:
1. Нововъведения, подтиквани от необходимостта за повишаване на конкурентоспособността и намаляване на разходите - автоматизиране на бизнес процеси, интеграция с бизнес
партньори, използването на CAD-CAM в производството и въвеждането на нови материали по-устойчиви и по-евтини. Използването на
интернет и развитието на е-бизнес са важни
средства за постигане и предоставяне на услуги в нови пазарни сегменти.
2. Иновации, продиктувани от пазара.
Европейската мебелна индустрия днес е напълно развит сектор, чиито фирми в него е
трудно да поддържат ниво на растеж. Това налага „преследването” на иновационни стратегии, основани на креативност, качество и диференциация на продуктите. Концепцията на
диференциация включва не само качество/цена, но все повече и повече е свързана с
характеристики, като дизайн, стил и битови
функции. Дизайнът и промяната на формите от
една стана и използването на съвременни материали в производството (платове за мека
мебел, рециклируеми материали и т.н.) от друга страна, са в резултат от повишените изисквания на потребителите и тяхната загриженост
към околната среда (безопасност, здраве и
т.н.). Това неминуемо води до промени в производствени процеси (например използването
на покритие без разтворители и т.н.).
В почти половината от МСП (44%) от мебелния сектор, въвели продуктови нововъведения, те са свързани с или поддръжката на ИКТ
(40%), над 60% от иновациите в процеси също
са ИКТ-базирани. Очевидно, информационните
и комуникационни технологии (ИКТ) играят
решаваща роля за подпомагане на иновационния процес в МСП. Проектирането на нови
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25% от производството на мебели в страната
ни е предназначено за износ. Водещи страни в
износа на мебели през 2009 г. са Гърция, Италия и Германия, а вносът е основно от Италия,
Германия, Полша и Китай [3].
Проведено проучване, отразяващо иновативността на мебелните предприятия през
2009-2010 г. в България (26 малки и средни
предприятия), показва следните резултати:
- средно по-малко от половината анкетирани правят някакви промени в продуктите, процесите, организацията и управлението на предприятията си и начините
на разпространение и реализация;
- подбудите на по-високата активност в
сравнение с проучвания през предходни
години са свързани с оцеляването в условията на криза, а не толкова с естествения стремеж на предприятията да бъдат конкурентоспособни на пазара;
- малко над половината от анкетираните
фирми са направили нововъведения по
отношение на предлаганите мебели
(най-висока активност), най-вече изразяващи се в подобрения, свързани с покрития, цветове и размери (като поевтини и бързи методи за усъвършенстване), като 23% от тях посочват, че са
създали нов продукт за българския пазар;
- малко по-малко от половината от предприятията посочват, че са направили промени в оборудването и методите на работа, но най-вече това се отнася до закупуването на софтуери за дизайн и 3D
проекти, внедряването на Autocad и
софтуера Autodesk 3ds Max 2009 и
продуктът 3ds Max Design 2009 – 3D
приложение, а 35% твърдят, че са направили нововъведения за отрасъла;
- ниски нива на използване на ERP системи (включително отделни техни модули)
- под 4% от мебелните ни производители;
- промени в организацията на работа
(свързани със съкращения и съвместяване на функции с цел запазване на конкурентни позиции на пазара в условията
на криза) са направили почти половината
от фирмите; нови или усъвършенствани
управленски методи и системи (свързани
най-вече с форми на контрол и регулиране на дейността на предприятието) –
19%;

внедряването и възприемането от страна на
служителите на тези системи.
Е-бизнес инструментът за управление на веригата за доставки (SCM) са внедрили в дейността си едва 12% от европейските малки и
средни мебелни предприятия. Този инструмент
подпомага и координацията на МСП във взаимоотношенията с партньори и подизпълнители.
Проблемите по отношение на устойчивостта
и еко-дизайна се превръщат в много важна част
от на мебелния дизайн и производствения процес. Дори в „традиционните” сектори, като
производство на мебели, еко-устойчивото производство въз основа на нови продукти, нови
материали и енергийна ефективност може да
се превърне в конкурентно предимство за европейските предприятия.
Около половината от МСП за производство
на мебели използват интернет в своята дейност. Водещи страни са Франция – 81%, Полша – 75%, UK и Германия -66%
Електронно фактуриране практикуват около
40% от МСП в PDF формат, докато е незначителен дяла на МСП – 9%, които изпращат, а
12%, които приемат директно фактури по email.
Електронните
каталози
са
найразпространени в Италия, следвана от Германия, Полша, Италия, Испания, САЩ. Като цяло,
27% от МСП за производство на мебели в ЕС
използват електронни каталози и тази тенденция Италия да бъде водеща е продиктувана от
изискванията на дизайнерите за информация
относно продукта.
4. Анализ на иновативността на МСП от мебелния сектор в България
Производството, продажбите и търговията с
мебели след 2000 г. трайно нарастват до 2008
г. (световна икономическа криза), когато се
отчита намаление и до днес тези показатели за
състоянието на отрасъла бележат спад. Ниската производителност на работниците (40 000
лв./год., в Германия – 160 000 евро/год. на
работник) подсказва за необходимостта от обучение на производствените мениджъри и работниците успоредно с инвестициите в нови технологии.
Нарастването на износа на мебели след
2000 г. (през 2008 г. тази тенденция е прекъсната) е показател, че българските мебелни
предприятия увеличават своите връзки с чуждестранни производители (тоест отговарят на
европейските изисквания), но все още едва
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ниска степен на сърудничество с други
фирми – 18%;
- допълнителни услуги извършват около
1/3 от анкетираните - услуги по поддръжката, безплатен монтаж, транспорт
и доставка след закупуването, както и
поставянето на безплатен ламиниран
паркет и ел. и ВиК услуги, ел.уреди
(доставка и вграждане).
Този резултат е логичен - производителите
се стремят да увеличават продажбите си в кризисен период и да задържат позициите си,
предлагайки допълнителни стимули за клиента.
- Почти всички предприятия имат уебстраница и електронна поща, а електронен
каталог – около 15%.
-

-

-

тието в сравнение с мебелните предприятия в ЕС;
два пъти по-ниско ниво на използване на
съвременни начини за представяне на
мебелите (електронен каталог) от европейските мебелни предприятия;
съществува стремеж в около ⅓ от производителите на мебели в страната да
усъвършенстват своята дейност през
следващите години.
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Изводи и препоръки
Проведеното проучване и направените анализи могат да бъдат обобщени в следните изводи:
- началото на XXI в. – от постиндустриален към иновационен етап на развите,
изискващ непрекъснат иновационен процес, осъществяван на фирмено ниво;
- сфери на иновативност на предприятията
– продукти, процеси (организация на
производството и доставка, управленски
процеси, технология) и нови начини на
представяне и продажба;
- сформиране на временни екипи за разработване на различни иновационни
проекти - най-силно проявено в малките
и в ⅓ от микропредприятията;
- около половината от средните и ⅓ от
малките предприятия инвестират в човешки капитал за иновации;
- топ 3 на изискванията на потребителите
към мебелите – високо качество, обслужване и дизайн – пряко свързани с
продуктовото усъвършенстване и обновление, в чиято основа са ИКТ;
- в почти половината от МСП от мебелния
сектор, въвели продуктови нововъведения, те са свързани с или поддръжката
на ИКТ, над 60% от иновациите в процеси - ИКТ-базирани;
- сходни нива на продуктови нововъведение в българския и европейския мебелен
сектор (около половината от предприятията);
- тревожен е фактът, че над 5 пъти е пониско нивото на използване на системи
за планиране на ресурсите на предприя-
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AREAS OF INNOVATIONS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN FURNITURE
INDUSTRY
Radostina Popova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The report examines characteristics of innovations in small and medium enterprises and specific areas of innovation for SME in the furniture sector. This report includes main factors to innovate and areas of investments of
European furniture enterprises. It stresses the role of integrating ICT in the production and sales of furniture.

50

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2011 (28)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2011 (28)
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ПРОМИШЛЕНОСТ. НАСОКИ ЗА РАСТЕЖ
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Резюме
Икономическата криза, която започва в началото на лятото на 2007 г. с т.нар. „жилищна или ипотечна криза” в САЩ постепенно се разраства до световна банкова, финансова и цялостна икономическа криза. Първоначално води до дестабилизация на фондовите пазари, загуби и фалити на редица банки, нарастване на инфлацията и поскъпване на капитала, а на по-късен етап (от края на 2008 г.) проблемите на кредитните институции
и фондовата борса се прехвърлят в реалния сектор. Кризата засяга всички страни включени в международната
икономика и дава отражение и в България. Международната финансова криза оказа влияние и на българската
икономика, като в почти всички сектори на националната икономика се отбеляза спад в производството и продажбите. Тези процеси засегнаха и подсекторите „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал без мебели” и „Производство на мебели”. Има спад в производството и намалено търсене на готовата
продукция през 2010 г. както на вътрешния, така и на външния пазар. Към настоящия момент не е правен
анализ относно силата на влиянието на финансовата криза върху тези сектори, което определя актуалността
на настоящото изследване.
Ключови думи: международна финансова криза, влияние, дървообработваща и мебелна промишленост.
Key words: financial crisis; impact; wood processing and furniture production.

сова криза върху производството и продажбите
в двата, изследвани сектора, както и съставяне
на предвиждане за посоката в развитието на
производството за 2011 г.
Задачите, поставени в изследването са:
- Обобщаване на необходимата статистическа информация относно основните
показатели, характеризиращи дървообработването и производството на мебели.
- Проучване влиянието на вътрешно и
външнотърговските фактори, довели до
снижаване на производството и продажбите.
- Моделиране зависимостта на производството от външните и вътрешните пазари
и екстраполиране на развитието му за
2011 г.
С оглед коректността и изчерпателността на
представените резултати изследването се ограничава върху директното влияние на кризата
при производството, цените, и продажбите без
абстрахирайки се относно взаимозависимостите с други сектори на икономиката.

Увод
Международната финансова криза придоби
икономически измерения в секторите на националното стопанство посредством снижаване на
резултативността на предприятията, увеличаване на задлъжнялостта и др. Негативното влияние върху стопанските резултати намери израз
преди всичко в снижаване на продажбите, а
оттам и на производството. Много се говори,
пише и изследва за настъпилата криза, нейните
последици, форма и т.н. Основно се коментират настъпилите изменения в рамките на 20082010 г. [1]. Според Българската камара на
дървообработващата и мебелната промишленост търговският баланс се е променил, като
през 2009 г. износът е надвишавал вноса с
около 5%. За сравнение, през 2008 г. съотношението е било в полза на вноса и то с цели
32%. Интерес представлява открояването на
кризата в дълбочина, а именно предпоставки за
нейното настъпване в минали години [3]. Изследването на динамичните редове на индексите
на продажбите, производството и дистрибуционните цени предоставят възможността за открояване на първи кризисни признаци. Като такива могат да се определят спадове в производството или нехарактерни за общата тенденция пикове.
Цел на настоящото изследване е установяване на влиянието на международната финан-

1. Материал и методи
За да се характеризира формата на динамичните редове на производството и продажбите в дървообработването и производството на
мебели се прилага изглаждане посредством 12
месечни плъзгащи средни величини. По този
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цените на външния и вътрешния пазар. Силата
на влиянието на вътрешния и външния пазар
върху производството е установена посредством многомерен регресионен модел.

начин се изчиства (изглажда) сезонното изменение в продажбите и производството и „формата” на кризата може ясно да се характеризира.
Откроени са изгладени динамични редове
на: продажбите на вътрешния и на външния
пазар; производството в секторите, вноса и цените на вътрешния и съответно външния пазар
за периода 2005-2010 г. Използвани са данни
от Националния статистически институт под
формата на базисни индекси. Продажбите са
трансформирани от приходи по текущи цени в
такива по сравними посредством индексите на

2. Резултати за сектор „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал без
мебели”
Направените анализи за секторите се отделят в количествено сравнение и в сравнение на
ефективността. За дървообработването количествените данни са представени на фиг. 1.

160

140

Производство
Изгладен индекс, 2005=100

120

Продажби вътрешен
пазар

100

80

Продажби външен
пазар

60

Цени-вътрешен

40

Цени-външен

20

І
ІІІ
V
VІІ
ІX
ХІ
І
ІІІ
V
VІІ
ІX
ХІ
І
ІІІ
V
VІІ
ІX
ХІ
І
ІІІ
V
VІІ
ІX
ХІ
І
ІІІ
V
VІІ
ІX
ХІ

0

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Фиг. 1. Изгладени индекси на производството и продажбите на вътрешните и външните пазари в сектор „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал без мебели”

то на пазарни позиции от търговци-вносители
на продукти от дървесина, което от своя страна
води до наблюдаваното разграничение на кривите на производството и продажбите. След
настъпването на финансовата криза в нашата
икономика (която в случая има изразени икономически последици) се забелязва спадане на
всички разглеждани показатели. Началото на
този процес е в края на 2008 г. и продължава
до края на 2009 г. На графиката ясно личи, че
международните процеси на излизане от кризата се наблюдават 6-8 месеца преди появата им
в България. Експортните пазари на продукти от
дървесина тръгват „нагоре” в средата на 2009
г. Производството се оказва в по-добра позиция
от търговците на дървесина. Експортната ориентираност на производителите и по-бързата
продуктова преориентация на фирмите вносители на дървесни продукти определят и поинтензивния положителен растеж на производството, в сравнение с търговията. Наблюдавана-

Представената графика разкрива, че абсолютен максимум за изследвания период на
международните пазари и при производството в
дървообработването у нас са достигнали през
втората половина на 2007 г. За вътрешния пазар това е само локален максимум, докато абсолютният се достига в средата на 2008 г.
Може да се направи предположението, че националният пазар на продукти от дървесина без
мебели реагира на световните промени в порядъка на 6-8 месеца. Производството се ориентира към вътрешния пазар, поради интензивния
му растеж през 2006–2007 г. През този период се наблюдава и развитие на вноса на продукти от дървесина. След настъпване на международната финансова криза на експортните
пазари производството относително спада. Същевременно се разкрива възможност за експортна ориентираност на сектора. Същевременно тук се споделя мнението, че увеличаването на вноса за периода е довело до заемане-
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Вътрешния пазар е по-еластичен и реагира
след 3-5 месеца.
Обобщавайки казаното до тук следва да се
направи предварителна оценка на влиянието на
кризата върху резултативността на стопанските
организации в сектора „Производство на продукти от дървесина без мебели”. Тя е представена в табл. 1.

та тенденция след началото на 2010 г. предполага подобряване на пазарните позиции на българските производители на продукти от дървесина без мебели.
Влиянието на кризата върху цените е различно на вътрешния и външния пазар. Графиката показва, че цените на външния пазар нарастват и след настъпване на кризата. Пазарът
реагира 10-12 месеца след спада в продажбите.

Табл. 1. Средно влияние на външния и вътрешния пазар на продукти от дървесина без мебели
Влияние
Влияние на вътрешния Влияние на външния
Показател
пазар
пазар
Производство
-42%
-11%
Продажби
-75%
-19%
Внос
-25%
Продажни цени
-28%
-4%

3. Резултати за сектор „Производство на мебели”
Анализът на състоянието в сектор „Производство на мебели” преминава през аналогични
етапи на анализ като сектор „Производство на

продукти от дървесина без мебели”. Изгладените стойности на анализираните индекси са
представени във фиг. 2.
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Фиг. 2. Графики на изгладените индекси на продажбите на вътрешния и външния пазар и на цените на двата
пазара

ния пазар все още продължават положителния
си растеж. Експортната ориентация на сектора
не е дотолкова ясно откроена както при дървообработването. Производството е балансирано
между външния и вътрешния пазар. Причина за
това би могла да бъде отначало негативната
тенденция в цените на международния пазар и в
техен противовес положителната тенденция на
цените на вътрешния пазар. Настъпването на
кризата е ясно изразено в края на 2008 г. и
нейното влияние продължава до средата на

Представената графика ясно разкрива състоянието на сектора преди настъпването на
„кризата”, по време и след това. Аналогично на
предходния сектор вносът се увеличава значително след 2006г., но за разлика от него остава водещ в търговията на вътрешния пазар. От
представената графика може да се направи
предположението, че проблемите на сектора
започват още през втората половина на 2007 г.
Продажбите на вътрешния пазар спадат, спада
и производството, докато продажбите на външ-
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ориентираност на част от производителите
предполага сключване на контракти, които подобряват положението на производството преди
възстановяването на вътрешния пазар. Обобщените резултати за влиянието на кризата върху сектора са представени в табл. 2.

2010 г. Както и в предходния сектор вносът се
снижава по време на кризата, но в значително
по-малка степен. Цените се снижават единствено на вътрешния пазар, след началото на
2010 г. Излизане от кризата се забелязва към
първата половина на 2010г. за производството
и втората половина за търговията. Експортната

Табл. 2. Средно влияние на външния и вътрешния пазар на производство на мебели
Влияние
Влияние на вътрешния
Влияние на външния
Показател
пазар
пазар
Производство
-63%
-5÷10%
Продажби
-76%
-64%
Внос
-29%
Продажни цени
-17%
-24%

Тенденциите на развитие са експериментирани по метода на линейния тренд; нелинейния
със степени на полиномите от 2 до 6 и средният темп на растеж.
Предвижданията с линеен тренд и среден
темп на растеж се доближават, като от двете
се взима по-песимистичната прогноза. Резултатите за дървообработването са 12% нарастване на обема на продажбите на вътрешния пазар
и 8% на външния за 2011 г., а за мебелното
производство снижаване на вътрешните продажби с 2,11% и 0,36% на тези на външния
пазар.
Въз основа на разработената прогноза регресионен модел за се диференцира растежът,
предизвикан от всеки един от пазарите. Резултатите да представени на фиг. 3.

4. Перспективи за развитие на производствата в
дървообработването и съответно на мебели
през 2011 г.
В настоящото изследване е направен регресионен анализ за установяване влиянието на
външния и вътрешния пазар върху производството. След като беше посочено, че експортно
ориентираните компании от двата сектора имат
по-добри възможности за излизане от кризата
се установява в каква степен това може да стане през 2011 г. Предвиждането на развитието
преминава през следните етапи:
- Определяне тенденциите в обема на
продажбите на външния и вътрешния пазар.
- Моделиране регресионното уравнение за
производствата в двата сектора.
- Екстраполиране на данните за 2011 г.
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Фиг. 3. Нарастване на производството в: а) „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал
без мебели”; б) „Производство на мебели”

то на производство от 2005 г. при по-нисък
растеж на пазарите. Резултатите доказват тезата, че експортната ориентираност би довела до

Представените графики на фиг. 3. разкриват,
че експортната ориентираност на дървообработването позволява превишаване на равнище-
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финансова криза. Диференцирането на влиянието между външния и вътрешния пазар разкрива предпоставки, съществували преди настъпването на международната криза в рамките на
българския дистрибуционен пазар на изследваните сектори. Увеличаващият се внос 20072008 г. е засилвал конкурентния натиск върху
родните производители. Снижаването на продажните цени е довело до снижаване на фирмената ефективност в по-голяма степен при
експортно ориентираните мебелни производители и търговци, и ориентираните на вътрешния
пазар производители на продукти от дървесина.
Експортно ориентираните производство, се
справят по успешно с кризата от позиционираните предимно на вътрешния пазар. В подкрепа
на това твърдение е и мнението на специалисти
от „Българска търговско-промишлена палата”,
а именно [2]:
„Това, което можем да кажем в заключение
е, че външното търсене за българския износ се
възстановява както благодарение на традиционните пазари на страната (ЕС и съседни страни), така и в резултат на нови пазари като Китай, Сингапур и т.н.”.

снижаване на пазарния риск за производителите. Пазарната диверсификация следва да е основна политика в стратегическото управление
на българските производители на продукти от
дървесина и мебели. Тя би довела до устойчиво
развитие на производството.
Изводи и препоръки
Въз основа на направеното изследване могат да се обобщят следните основни изводи:
- Кризата в националната икономика оказва по-значимо пряко влияние върху дървообработването и производството на
мебели, отколкото международната финансова криза на дистрибуционните им
пазари.
- Дървообработването
е
по-експортно
ориентирано, отколкото производството
на мебели, което допринася за поинтензивния растеж след дъното на кризата.
- Характерно високият внос на мебели потиска растежа на българското производството за целия изследван период, а
след дъното на кризата експортната търговия подпомага производителите в
стремежа им към по-бързо преодоляване
и излизане от кризата.
- В резултат от настъпилата криза вносът
на продукти и за двата сектора е снижен
за втората половина на 2010г., а
Може да се направи заключението, че международната финансова криза е довела до икономическа криза и в България. Представените
сектори на икономиката са претърпели сериозен спад в продажбите и производството по
времето на т.нар. световна (международна)
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IMPACT OF INTERNATIONAL FINANCIAL CRISIS ON WOOD PROCESSING AND
FURNITURE INDUSTRY IN BULGARIA
Nikolay Neykov, Anna Dobrichova, Angel Petkov
University, Sofia, Bulgaria
Abstract
Economic crisis which began in the summer of 2007 with so called „housing bubble” in the USA gradually expanded to international banking, financial and consequently economic crisis. Initially it caused instability in stock
markets, numerous evictions, foreclosures and prolonged vacancies, banking failures etc. Later these problems
influenced real sector and caused downturns. International economic crisis did not miss Bulgarian economy. It
caused great deal of downtrends in all over the industry and in Wood processing and Furniture production. International trade balance of these sectors fell significantly. Till now an analysis of sales production and prices has not
been conducted for the period longer than two-three years, which make present paper actual for Bulgarian economic research.
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СТОКОВАТА БОРСА В ПЕРИОДА НА ИЗЛИЗАНЕ ОТ КРИЗАТА В БЪЛГАРИЯ
Симеон Елазаров
Лесотехнически университет, София
Резюме
Икономическите анализи свидетелстват, че България преодолява финансовата криза. Анализът на резултатите от дейността на Софийска стокова борса за 2010 година също доказва тези твърдения.
Ключови думи: криза, борса, борсова търговия, борсови стоки, борсови сделки, борсови котировки.
Key words: crisis, commodity exchange, exchange trading, commodities, exchange transactions, quotations.

Организационно развитие на Софийска стокова
борса АД
На 27.04.2010 г. се проведе годишното отчетно събрание на акционерното дружество
„Софийска стокова борса”. Единодушно бяха
приети отчета на дейността на борсата за календарната 2009 г., счетоводния й отчет и съпътстващия го доклад на експерт счетоводителите и независимия одитор. Избран бе дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет на борсата за 2010
г. Единодушно преизбран бе Председателя на
Борсовия арбитраж за нов 3-годишен срок. В
съдържателните обсъждания на отчета за 2009
г. бяха направени редица предложения относно
стратегическите насоки за по-нататъшното развитие на борсата, като особено внимание бе
отделено на въпроса за по-нататъшната активацията на борсовата търговия.
През 2010 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 борсата намаляха с 1(напуснал),
но бяха приети 2 нови члена, а членството на
15 неактивно търгуващи членове бе замразено.
Към края на 2010 г. на пода на ССБ АД активно търгуват 63 борсови члена. През годината
бяха акредитирани 6 нови брокера, като общия
брой възлезе на 80 реално търгуващи борсови
посредници.
Независимо от очаквания спад в активността
на борсовия пазар поради икономическата криза, общия обем на оборота на борсата за 2010
г. нарасна, а броят на сключените борсовите
сделки за годината се увеличи. Разшири се
значително и клиентската мрежа на ССБ АД.

Увод
Изминалата 2010 година ще остане в световната история, като период на излизане от
глобалната финансово-икономическа криза.
Този процес бе съпроводен с изявеното поскъпване на изходните суровини и първичните
материали жизнено нужни на общественото
производство. Причините за този ръст в цените
на основните материални борсови стоки (енергоносители, метали, зърно) са както повишеното им търсене от страна на бързо развиващите
се държави (особено Китай, Индия и Бразилия),
така и засиленото влагане на капитали в тях,
поради по-високата им доходност в сравнение
с традиционните инвестиционни ценни книжа
(главно акциите).
България не прави изключение от тези световни тенденции и постигна определени успехи
в преодоляването на рецесията, но следващата
фаза на кризата – депресията, ще характеризира развитието на страната в близкото й бъдеще. Спадът на вътрешното потребление и нарастващата взаимна задлъжнялост в бизнеса
вещаят
трудни
моменти
в
социалноикономическото развитие на страната, проявяващи се в свиване на трудовия пазар, намаляване на търговската активност и ръст на инфлацията.
На фона на нарасналата активност и високите обороти на световните стокови борси,
Софийска стокова борса (ССБ АД)1 през изминалата 2010 година също реализира известен
ръст в търговската си активност спрямо 2009
г. и постигна определени успехи.

1

В България оперират 3 лицензирани стокови борси – в София (ССБ АД), в Пловдив (ПСБ) и в Русе (РСБ), но можем да
приемем ССБ АД в качеството й на национална стокова борса, тъй като по данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържища на нея през 2009 г. е осъществен над 96%, а през 2010 г. - 90% от борсовия оборот в страната.
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През 2010 г. Борсовият арбитражен съд
разгледа и успешно реши 8 арбитражни дела, 3
от които бяха между крайни клиенти, свързани
със забавяне на плащания по борсови сделки
от страна на общините – участници в сделките.
Останалите дела бяха на брокери срещу техните клиенти, поради неплащане на договорените
брокерски комисиони. Проблемите имаха
обективен характер, произтичащ от въведения
мораториум върху плащанията на бюджетните
организации в страната. Четирите атакувани
във Върховния съд на България дела по сериозни правни спорове относно качеството на
зърното – предмет на сключени през 2009 г.
борсови сделки, бяха потвърдени от тази найвисша инстанция и по този начин решенията на
арбитража, не бяха отменени.
В периода от 19.07. до 30.09.2010 г. експертите на ССБ АД изготвиха проект „Внедряване и сертифициране на Електронна система
за управление на сигурността на информацията
в ССБ АД, съгласно ISO27001&2005”. С този
проект борсата кандидатства по процедурата за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в Изпълнителната агенция за насърчаване
на малките и средни предприятия, съгласно
Оперативна програма „Развитие на конкурентно способността на българската икономика
2007-2013 г.”.

След преобразуването на ССБ АД в акционерно дружество и лицензирането й (1998 година) през 1999 година оборотът в стойностно
изражение бе едва 44 млн. лева, докато през
2010 г. са реализирани борсови сделки на обща стойност 402,3 млн. лева.
През 2010 г. продължи тенденцията за рекорд в броя на регистрираните на ССБ АД
сделки – 853 броя (фиг.2). Този факт води до
извода, че все повече на брой пазарни субекти
предпочитат борсата за реализиране на своите
покупко-продажби, като високо организиран,
силно гарантиран и бързоликвиден открит пазар.
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През 2010 г. на ССБ АД беше регистрирана
осреднена стойност за борсова сделка в размер над 472,0 хил. лева (457,0 хил. лева през
2009 г.), което на фона на рекордния брой
сделки е много добро постижение за изминалата година.
За поредна година се утвърждава тенденцията на пода на ССБ АД да се сключват основно
сделки в кръг нехранителни стоки и най-вече с
енергоносители. Активната търговия с широк
спектър горива използвани за битовото и промишлено потребление утвърждава имиджа на
ССБ АД като представителен пазар за енергоносители в национален мащаб. През 2010 г. за
пореден път относителния дял на кръг „Нехранителни стоки” нарасна рекордно, като ССБ АД
следва практиката на световните стокови борси, в чиято дейност най-активно се търгуват
т.н. „нехранителни борсови стоки” – енергоносители, химикали, метали и т.н.
В кръг „Нехранителни стоки” бяха сключени
рекорден брой - 812 сделки (срещу 661 през
2009 г.) на обща стойност 395,79 млн. лева
(312,7, млн. лева през 2009 г.), а сделките на
кръг „Хранителни стоки” (31 на брой) са на

181,70

200

2006

Фиг. 2. Брой на сключените сделки на ССБ АД по
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Обобщени данни за дейността на Софийска
стокова борса АД през 2010 г.
Вече втора година България се бори с последиците на световната финансова криза. Въпреки това 2010 г. беше успешна за борсовата
търговия на пода на ССБ АД. В тази нелека
обстановка стоковия оборот в стойностно изражение отбеляза ръст с 30% и възходящ
тренд със внушителните 89 861,932 хил. лева
повече в сравнение с 2009 г. (фиг.1).
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Фиг. 1. Оборот на ССБ АД по години (в млн. лв.)
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второ място за първи път от няколко години
насам, със значителния оборот от 5,57 млн.
лева. Търговията на кръг „Зърно” през 2010
година обхваща всички 7 на брой типови контракти от кръга, които традиционно се търгуват
на стокова борса, като са сключени 10 сделки
на обща стойност 944,4 хил. лева. За поредна
година сме свидетели на нежеланието на пазарните субекти от зърнения сектор да излязат
на „светло” и да търгуват на борсата.
През 2010 г. ССБ АД регистрира рекордно
висок оборот за м. декември от 94,95 млн. лв.
(69,43 млн. лв. през 2009 г.) , а в рамките на
цялото четвърто тримесечие бе реализиран
внушителен борсов оборот в размер на 251,44
млн. лв. – по-висок от предходните тримесечия. Това отново доказва народопсихологията
на българина – да прави всичко в последната
минута.
Традиционно през годините на ССБ АД през
първата половина на годината се отчита занижена активност, а през 2010 г. влияние оказа и
глобалната финансово-икономическа криза, но
въпреки това през третото и четвърто тримесечие търговията се активизира и оборотът достигна съответно 75,16 млн. лв. и 255,45 млн.
лв.

През годината на борсовия под се търгуваха
различни видове семена с дял от 68,56% или
3,82 млн. лв. от оборота на кръг „Хранителни
стоки”. Цената на тиквеното семе, например,
беше 3,82 хил. лв./тон без ДДС, която е нормална за нашето земеделие.
С дял от 11,81% от оборота бяха регистрирани сделки за млечни продукти - кашкавали и
сирена, на обща стойност 657,35 хил. лв. Цените, примерно за кравето сирене бяха в диапазона 2 295,00–2 300,00 лв./тон и за кашкавала – до 4437,00 лв./тон без ДДС.
Варивата, най-вече зрелият боб, присъстваха регулярно в офертните списъци на ССБ АД
през годината и се сключиха сделки на обща
стойност 465 269,34 лева с относителен дял
към общия оборот на кръга 8,36%. Нивата на
сключените сделките през годината за зрелия
боб бяха в диапазона от 735,57-817,30 лв./тон
без ДДС до 1,73 лв./кг без ДДС в зависимост от
количествата, качеството и франкировката.
На четвърто място с дял от 7,29% и обща
стойност за годината или 405,79 хил. лв. бяха
регистрирани сделки с едни от основните борсови хранителни стоки, а именно месото и
месните изделия. Цените без ДДС бяха съответно: за свински бут с кост – 5,41 лв./кг.,
свински бут без кост – 6,20 лв./кг., пиле цяло
замразено – 2,60 лв./кг., пилешко бутче замразено – 2,22 лв./кг, пилешки крила – 2,26
лв./кг. и телешко без кост – 8,55 лв./кг.
През 2010 г. на сесиите на ССБ АД бяха регистрирани сделки за различни видове консерви
– зеленчукови и месни, чийто общ оборот достигна 60,82 хил. лв. Диапазона на цените беше
от 1140,00–2060,00 лв./тон без ДДС, съответно - 1140,00 лв./тон (лютеница); 1370,00
лв./тон („Лечо”); 1960,00 лв./тон (зелен фасул)
до 2060,00 лв./тон (гювеч).
Сделките за захар на ССБ АД бяха на ценови нива от 1,19 лв./кг и представляват 0,87%
от оборота на кръга на обща стойност от 48,19
хил. лв. Тази основна борсова стока през годината отбеляза ръст в цената от 16% за бялата
рафинирана захар, търгувана на борсата в
Лондон и 25% за сурова нерафинираната захар, търгувана на борсата в Ню Йорк.
На българския пазар през м. януари бяла
рафинирана захар в пакети по 1 кг. се предлагаше на едро на средна цена 1,14 лв./кг., а в
края на година през м. декември цената нарасна до 1,25 лв./кг. без ДДС. Това представлява
увеличение от 10% на цената за 2010 г. През

Анализ на търговията в кръг „Хранителни стоки”
През 2010 г., активността в кръг „Хранителни стоки” бе значително по-висока в сравнение с резултатите, постигнати в предишни
години и е на второ място по оборот на ССБ
АД. Сключени са 31 (12 през 2009 г.) сделки
на обща стойност 5,566 млн. лв. (48,55 хил.
лв. през 2009 г.). Обект на сделки бяха широк
спектър от масово търгувани групи изходни
суровини и първични материали за хранителновкусовата промишленост, традиционно присъстващи и на международните борсови пазари
(фиг. 3).
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сирене
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Фиг. 3. Структура на оборота на кръг „Хранителни
стоки”
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93,38% от борсовия оборот или 395,79 млн.
лева.
Активността на търгуване се запази сравнително висока в рамките на цялата година, като
усреднената стойност на сделките сключвани в
този борсов кръг е 487,43 хил. лв./сделка,
което надвишава показателят средна стойност
на сключена борсова сделка на ССБ АД. На
фиг. 4 е представена структурата на оборота
по основни групи стоки за 2010 г.

годината на сесиите на ССБ АД редовно присъстваха оферти „купува” и „продава” за ориз
и готварска сол. Сделки се сключваха за ориз 1,83 лв./кг. и сол 38 лв/т.
Брашното и тази година активно присъства в
офертните списъци, като котировките „продава” бяха предимно от производители (мелници).
След драстичното увеличение в цената на
хлебната пшеница и брашното поскъпна (табл.
1.).

Метали и
метални
изделия
6,78%

Табл. 1. Цени на брашното на ССБ АД
Продава
Продава
Брашно
януари 2010 г.
декември 2010 г.
тип 500
280,00-400,00
534,00-600,00
тип 700
270,00-350,00
500,00-520,00
тип 1150
220,00-250,00
434,00-450,00

Химикали и
химически
продукти
2,78%
Промишлени
изделия и
транспортни
съоръжения
0,82%

Течни и твърди
горива
89,45%

Поскъпването е с около 45% в рамките на
годината. Прави впечатление, че седмици наред
и трите типа брашна предлагани на борсата
държаха изключително атрактивни цени, но
въпреки това купувачи нямаше. В същото време хлебарите се оплакваха от високите цени на
брашната по страната. Отново проличава, че в
продук-товата
верига
„зърно-брашно-хляб”
много пазарни субекти все още са в „сивия”
сектор.
През 2010 г. наблюдавахме увеличение в
цената и на суровото слънчогледово олио на
най-представителния пазар в световен мащаб –
борсата в Ротердам. В началото на годината
цената беше на ниво около 975,00 $/т., а в
края нарастна с 53% до нива 1490,00 $/т. В
България, за разглеждания период, цените на
рафинираното слънчогледово олио в бутилки
по 1 литър без ДДС остана значително стабилна в сравнение с международните пазари. Цената в началото на годината беше средно 1,81
лв./л, а в края на 2010 г. бе 2,03 лв./л (без
ДДС), което представлява увеличение с 12%.
Общата констатация за ценовите флуктуации на хранителните стоки, търгувани на ССБ
АД е, че те са в пълно съответствие с онези на
световните борсови пазари, което означава, че
България вече е неотделима част от глобалното пазарно пространство.

Други
0,05%

Дърво и дървен
материал
0,12%

Фиг. 4. Структура на оборота на кръг „Нехранителни стоки”

Търгуваните обеми енергоносители (горива
и енергийни материали) формират 89,45% от
общия оборот на кръг „Нехранителни стоки”,
или 354,04 млн. лв. и то при ярко изявената
криза в покупателната способност на потребителите в България. Спрямо 2009 г. увеличението в цените на изтъргувани горива е 20%,
което пряко е свързано и с нарастването на
акциза върху горивата. В групата на горивата
на ССБ АД се търгуват бензини, дизелово гориво, газьол, пропан-бутан, керосин, гориво за
отопление и др. През 2010 г. цените на основните горива неизменно следваха тренда в цената на суровия петрол, която влияе в голяма
степен на всички сфери от съвременната икономика.
На второ място в кръг „Нехранителни стоки” излязоха сделките с метали и метални изделия с оборот от 26,85 млн. лв., формиращ
6,78% от кръга, което е увеличение с внушителните 5 пъти в сравнение с оборота на групата през 2009 г. В тази група по принцип се
търгуват цветни метали – алуминиев, месингов
и меден прокат и черни метали – различни видове профили, арматурни железа, ламарини,
както и скрап.

Анализ на търговията в кръг „Нехранителни
стоки”
За поредна година се потвърждава тенденцията болшинството сделки на ССБ АД - 812
броя, да се сключват на кръг „Нехранителни
стоки”, като през 2010 г. този кръг формира

Анализ на търговията в кръг „Зърно”
През изтеклата 2010 г. търговията на кръг
„Зърно” на ССБ АД, като цялостно отражение
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2010 г. повтаря тенденцията от предходната
година, но на по-високи нива.
Същественото повишаване на цената на
пшеницата в България е следствие на отражението, което оказват международните цени на
зърнения пазар. В световен план България не е
толкова голям износител на пшеница, че да
може да влияе значително на пазара. Цените на
които се реализира българската пшеница на
външните пазари се определят до голяма степен пряко от цените на големите производители
в Черноморския регион – Русия, Украйна и все
по-силно Казахстан и ЕС.

на българския, черноморския и световните
пазари на зърнени култури, бе повлияна от
редица фундаментални фактори. Цената на
зърното у нас зависи от:
- агрометеорологичните прогнози и природните условия;
- навременните мелиоративни мероприятия, провеждани от производителите;
- конюнктурата на зърнения пазар в Черноморския регион - Русия, Украйна, Румъния, Казахстан, Турция, както и световните пазари САЩ, Франция и Германия;
- интересите на крупните търговци и инвестиционните фондове в света;
- политиката на държавите - световни износители и потребители;
- прогнозите за равнищата на производство и потребление на зърно;
- курса на еврото и американската валута;
- цената на горивата, на работната ръка и
селскостопанската техника.
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 и за това на
най-големия и представителен борсов пазар в
България – ССБ АД, в стойностно изражение
оборотът на кръг „ЗЪРНО” в 2010 г. бе едва
944 435,60 лв. и съставляваше малко над 0,23
% от общия борсов оборот.

Царевица
В началото на 2010 г. царевицата на зърно
запази ценовите си нива на ССБ АД от края на
предходната година, които бяха между
220,00–250,00 лева за тон без ДДС (175,00–
230,00 лв./т през същия период 2009 г.).
Драстично повишение на цената бе отчетено
през м. юли, като формираните равнища надхвърлиха 300,00–350,00 лв./т. без ДДС, което
е нарастване с повече от 40%. Лошите климатични условия, както и нарастването на цената
на другите зърнени култури и по-специално на
пшеницата допринесе за по-нататъшен ръст в
цената на царевицата за фураж, като разликата
със същия период на преходната година също
се увеличаваше. През м. август 2010 г. се
сключи сделка при цена от 375,00 лв./т. без
ДДС, а през м. октомври цените в борсовите
договори бяха от 390,00–420,00 лв./т. без
ДДС, което е с 150,00–200,00 лв./т повече в
сравнение с октомври 2009 г.

Хлебна пшеница
Цените, на които се сключиха зърнени сделки бяха са представени в табл. 2.

Маслодаен слънчоглед
През изминалата 2010 г. на редовните сесии
на ССБ АД активността в търговията с маслодаен слънчоглед се запази в рамките на регистрираните котировки „купува „ и „продава”. В
началото на м. януари се сключи сделка на
цена: 550 лева на тон без ДДС.
Причината за повишението на цените в рамките на изминалата година е свързано отново,
както и при пшеницата и царевицата, с неблагоприятните агрометереологични условия в
главните страни производителки на маслодаен
слънчоглед и слабата реколта. Освен това през
цялата 2010 г. маслодайният слънчоглед отново продължи да се налага на вътрешния и световния пазари като суровина не само за производство на олио и фураж, но и на биогорива,

Табл. 2. Цени на пшеница на ССБ АД (лв./т без ДДС)
Хлебна
Фуражна
пшеница
пшеница
месец януари 2010 г.
220,00
месец май 2010 г.
200,00
месец август 2010 г.
260,00
240,00

Като цяло, пазара на зърно на ССБ АД през
2010 г. бе твърде вял. Това се дължи основно
на все още слабата 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 сигурен пазар – борсата. Динамиката на цената на пшеницата през
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и международно значение, като традиционното
ежегодно присъствие в ХІІІ-тия български икономически форум „Стимули и фактори на растежа”(24.11.2010 в НДК), а така също и в редица значими бизнес-събития като ІV-та годишна енергийна конференция за Югоизточна Европа (23.02.2010 в „Шератон”), Конференцията „Инвестиции във възобновяеми енергийни
източници” (31.05.2010 в „Шератон”) и др.
Изпълнителен директор на ССБ АД взе участие като лектор в организираната от Американския университет в България І-ва годишна конференция „Електроенергиен пазар и услуги”
(25.03.2010 в ГХ ”София”) и в ХІІ-та международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие” (19-21.03.2010 в Юндола).
Традиционно е участието ни и в конференцията
по енергийна ефективност (3.06.2010 в НДК),
като и в конференциите организирани от Съюза
на икономистите в България (26.01.2010,
24.03.2010, 16.11.2010), а също така и в
много други форуми.
ССБ АД отделя особено внимание на развитието и качественото усъвършенстване на своите борсови системи. Предстоящият за 2011 г.
проблем за решаване е гарантиране сигурността на борсовата информация, тъй като борсата
е информационен механизъм, генериращ изключително важната ценова информация, както
за формирането на политики от страна на
властите, така и за стратегиите на всички пазарни субекти в обществото.
По линията на образователната подготовка
трябва да се отбележи, че дисциплината „Борси
и борсови операции”, въведена със сериозния
принос на ръководителите на ССБ АД, се утвърди в учебните програми на всички университети, колежи и средни специални училища в
страната и се преподава по наши учебници. В
началото на 2010 г. с реалната помощ, оказана от ССБ АД, преподавател от УНСС и бивш
зам. председател на Комисията по финансов
надзор, защити дисертация на тема „Фючърсната търговия – фактор за развитие на борсовите пазари в България” (на 8.04.2010 г.) и му
бе присвоена научната степен „доктор по икономика”.
Успешно продължава длъжностната подготовка за брокерска правоспособност за работа
на стокова борса. Освен подготвените индивидуално 5 нови брокера, брокерския курс завършиха още 10 души. Продължи провеждането от ССБ АД и на 3-месечна специализация по

особено в рамките на Америка и Европейския
континент.
Нарастване на нематериалните активи на ССБ
АД
Нематериалните активи на ССБ АД продължиха своя ръст и през изтеклата 2010 г. Засиленото увеличение на интелектуалните активи
на борсата се изразява, от една страна в непрестанното утвърждаване принципите на борсовата търговия и в укрепване ролята на стоковата борса в национален и международен мащаб, а от друга – в качественото усъвършенстване на специфичните борсови системи и на
човешкия капитал на ССБ АД.
Международната дейност на ССБ АД през
миналата година премина под знака на икономиите, наложени от световната финансово икономическа криза и се изрази главно в активното участие на борсата в ХІІІ-та ежегодна
среща на Асоциацията на фючърсните пазари
(AFM), проведена в столицата на Холандия –
Амстердам от 3 до 5 март 2010 г. В качеството си на редовен член на AFM ССБ АД успешно
представи българската борсова дейност и постави на обсъждане проблемите в настоящото и
бъдещото си развитие.
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 имидж на ССБ АД. Продължи процеса на привличане и включване на
сътрудници на борсата в различни ръководни
органи и експертно-консултантски съвети,
действащи на високо равнище. ССБ АД е учредител и активен участник в Националния консултативен съвет по зърното към Министерство на земеделието и храните, а така също и
член на Генералната асамблея на Асоциацията
на фючърсните пазари (AFM). Ръководството
на ССБ АД разшири и активизира участието си
в редица научни, учебни, експертни и консултативни съвети и комисии в страната.
Утвърждаването на принципите и методите
на борсовата търговия се реализира чрез разнообразни научни и научно-приложни инициативи. Освен редицата публикувани статии и
дадени интервюта, членовете на ръководството
на ССБ АД взеха дейно участие в научни конференции, симпозиуми и семинари, проведени
в страната през 2010 година и посветени на
различните аспекти на борсовата търговия.
Заслужава да се отбележат някои с национално
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ността на държавните институции, са необходими и усилията на целия български народ.
ССБ АД заявява, че и занапред ускорено ще
развива и непрекъснато ще усъвършенства
своя потенциал в интерес на цялото общество,
предоставяйки го за публично ползване и ще
осъществява еквивалентен обмен на опит с
държавните институции, гражданските структури и пазарните субекти не само от България и
ЕС, но и от целия цивилизован свят.

борсова търговия в Колежа по мениджмънт,
търговия и маркетинг.
Заключение
Пълноправното членство на България в ЕС и
поставената стратегическа национална цел за
влизането ни в Еврозоната и в Шенгенското
пространство изисква пълна мобилизация на
силите за посрещане на новите предизвикателства. За осъществяването на тази цел, освен
политическата воля на Правителството и дей-

THE COMMODITY EXCHANGE IN THE PERIOD OF GOING OUT OF THE CRISIS
Simeon Elazarov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The analysis of the economic development of Bulgaria indicates that the country overcomes the financial crisis.
The analysis of the Sofia Commodity Exchange activities in 2010 gives us the reason to make the same conclusion.
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ВЪЗМОЖНОСТИ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ВЪВ
ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
Георги Тасев, Станислава Ковачева
Лесотехнически университет, София
Резюме
Качеството на образованието се разглежда като многомерно понятие от позицията на процесния подход,
който се използва при разработване на системата на управление на качеството във висшето образование за
повишаване на удовлетвореността на потребителите. Системата на управление на качеството се разглежда
като интегрирана (отворена система), ориентирана към съвременни информационни технологии, използващи
достиженията на теорията практиката на мениджмънта, а за оценка на успешността й са предложени качествени и количествени показатели.
Ключови думи: образование, качество, система за управление на качеството (СУК), показатели.
Key words: education, quality, quality management system (QMS), indicators.

В зависимост от фундаменталността на получените знания, обучаваните могат:
- Да издържат конкурсните изпити при
постъпване във висшето училище;
- Да усвояват успешно новите знания във
висшето училище;
- Да възприемат с лекото образователния
процес;
- Да преодолеят конкурсния подбор за
постъпване на работа.
Системата на управление на качеството
(СУК) в образованието се изгражда на следните
принципи:
- Разбиране и изпълнение на изискванията
към образованието с отчитане на научно-техническите достижения и международните стандарти;
- Ориентация към потребителите, а жестоката конкуренция на пазара на труда
изисква мобилност и динамичност на
СУК;
- Постоянно усъвършенстване на образователния процес с отчитане на резултатите от мониторинга.
Жизнеспособността
на
образователната
структура се гради на три взаимосвързани процеса:
1. Получаване на ресурси;
2. Използване на ресурсите за достигане на
целите на висшето училище;
3. Предаване на резултатите от дейността
във външната среда.
За системата за управление на качеството
са приложими следните принципи:
- Ориентация към потребителите;

Качество на образованието се отразява в
изискванията към получените знания при конкретните условия и тяхното приложение за постигане на конкретни цели и повишаване на качеството на живота.
Качеството на знанията се определя от тяхната фундаменталност и задълбоченост, както
и от изискванията в процеса на работа след
завършване на обучението.
„Качеството е основното условия за доверие,
уместност, мобилност, съвместимост и привлекателност в Зоната на европейското висше
образование”. Това положение от Болонския
процес, е прието от министрите по образованието на европейските страни през 1999 г.
Целта на анализа е да се изяснят процесите
и показателите на основата, на които се формулира и сертифицира системата за управление на качеството (СУК) във висшето училище.
Подходът към разбиране на качеството на
образованието може да се представи във вид на
следната последователност:
- Носител на знание;
- Предаване на знание;
- Получаване на знание;
- Възприемане на методиките за предаване на знание;
- Фундаменталност на знанията;
- Изисквания към получените знания;
- Получаване на нови знания.
Качеството на образованието се определя
преди всичко от качеството на носителя на знание (преподаватели, професорско–преподавателски състав и др.) във висшето образование,
който предава тези знания с помощта на различни методики на обучаваните.
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Знания, получени по-рано по профилни
за обучавания учебни дисциплини;
- Компютърна грамотност;
- Ползване на чужд език;
- Желание да се учи;
- Интелект;
- Духовност;
- Даровитост;
- Памет;
- Дисциплинираност;
- Настойчивост;
- Работоспособност;
- Наблюдателност;
- Планиране на кариерното си развитие.
Качеството на образователните услуги непосредствено се сумира от два субективни
елемента и един обективен. Това са, съответно:
- наставника (преподавател, консултант и
т.н.);
- обучаващ се (студент);
- научно-методична и материална база.
За да се постигне качество на образователната услуга и това ниво на качеството да се
поддържа и да отговаря на непрекъснато изменящите се изисквания на потребителите е необходимо да се изгради и сертифицира система
за управление на качеството, т.е. система за
осигуряване, поддържане, управление, контрол
и усъвършенстване на качеството на образователната услуга. На фиг. 1 е дадена концепцията на системата за управление на качеството
на образователната услуга, изградена на изискванията на международните стандарти и принципите на мениджмънта.
Алгоритъмът за подготовка на СУК на образователните услуги е показан на фиг. 2, където
са дадени етапите, през които преминава целият процес от подготовката до сертифицирането
и контрола.
Защо внедряваме ISO 9000 в системата на
образованието?
- Удовлетворяване на изискванията на потребителите, които искат университетите,
в който учат или услугите, които ползват
да имат система за качество по ISO
9000;
- Излизане на пазара на образователните
услуги в Европейския съюз;
- Конкурентоспособност на вътрешните и
международните пазари на образователните услуги;
- Усъвършенстване на системата за качество на образователните услуги;

Отчитане на ситуациите на пазара на
образователните услуги;
- Отчитане на ситуациите на пазара на
труда;
- Лидерство на ръководителя;
- Въвличане
на
професорскопреподавателския състав и сътрудниците;
- Процесен подход към мениджмънта;
- Системен подход към мениджмънта;
- Обосновано приемане на управленски
решения;
- Постоянно подобряване на дейността на
учебното заведение.
Показателите за качеството на образованието са:
- Качество на преподавателския състав;
- Състояние на материално-техническата
база на висшето училище;
- Мотивация на преподавателския състав;
- Качество на учебните програми;
- Качество на подготовката на студентите;
- Качество на инфраструктурата;
- Качество на знанията;
- Иновационна активност на ръководствата;
- Внедряване на процесни иновации;
- Изисквания на завършващите специалисти;
- Конкурентоспособност на завършващите
на пазара на труда;
- Достижения на завършващите в практиката.
Ключова фигура в образователния процес е
преподавателят, който е не само носител на
знания, който предава на обучаваните, но и
формира в обучаваните личност и духовност.
Поради това качеството на преподавателя е
комплексно понятие, включващо в себе си:
- Ниво на компетентност - знание и опит в
определена област на науката;
- Потребност и способност да се занимава
с преподавателска работа;
- Наблюдателност - способност да вижда
съществените, характерните особености
на обучаваните;
- Способност да установи контакти с външната и вътрешната среда
- Известност;
- Научноизследователска активност;
- Работа с докторанти и млади учени;
Качеството на обучаваните може да се охарактеризира с помощта на следните показатели:

-

-
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Задължително документирани
процедури:
5. Управление на документацията
6. Управления на запасите по
качеството

Задължително документирани
процедури:
1. Вътрешни проверки
2. Управления на
несъответствията
3. Коригиращи действия
4. Предупреждаващи действия

Политика

Документацията на
СУК не позволява
да се влошат
показателите

Ръководство по качество
Документирани процедури
Вътрешни и външни регламенти

Цикълът на Деминг
осигурява
подобряване на
качеството

Подобри Планирай
Провери Работи

Удовлетвореност на
потребителите

К
А
Ч
Е
С
Т
В
О

ВРЕМЕ

Фиг. 1. Концепция за система за управление на качеството (СУК) на образователната услуга
I. Подготовителен етап
 Обсуждане на необходимостта за готовност на системата за
управление на качеството за сертификация
 Вземане на решение
Резултат: определяне на възможността за изключване на
изискванията от раздел 7 на ISO 9001:2008; публикуване на първи
вариант на политиката и целите в областта на качеството

II. Предварителна организационна работа
 Назначаване на представител на ръководството по качеството
 Определяне на подразделенията, които ще се включат в
подготовката на системата за качество
 Образование по управление на качеството, Съвет по качество
Резултати: План от мероприятия по подготовка на СУК

III. Основна работа по подготовка на СУК
 подготовка на персонала
 планиране на процеса на разработване и внедряване на СУК
 разработване на документацията на СУК
 прилагане на СУК
 тренировъчен одит
Резултат: подаване на заявка в органа по сертификация на СУК

IV. Сертификация на СУК
 работа на експертната комисия на органа на сертификация
 отстраняване на незначителните несъответствия
Резултат: получаване на сертификат за съответствие

V. Инспекционнен контрол на СУК
Резултат: потвърждаване или прекратяване на действието на
сертификата

Фиг. 2. Алгоритъм за подготовка за сертификация на СУК на образователните услуги

-

Минимизация на повтарящите се одити,
изпълнявани от различни потребители
или държавни структури;

-

65

Подобряване на съвместната работа със
средното образование в общата система
на образованието.

Георги Тасев, Станислава Ковачева

Кои са основните предимства на СУК в образванието?
- Разширяване на признанието благодарение на внедрената система за качество
по ISO 9000;
- Международна достъпност на стандартите, които се разпространяват на много
езици, а това позволява да се разширят
връзките между многонационалните потребители и доставчици по цял свят.
В какво се изразява предимството в използването на стандартите ISO?
- Постига се много добро разбиране и
съгласуване на дейностите в сферата на
качеството в рамките на цялото висше
училище;
- Гаранция за постоянство в използването
на системата за качество;
- Усъвършенстване на документацията;
- Подобряване на разбирането за качество
на образователната услуга;
- Укрепване на взаимното доверие и отношението между висшите училища и
потребителите на образователната услуга;
- Намаляване на разходите и повишаване
на ефективността на труда;
- Създаване на фундамент и процедура за
подобряване на дейността на университетите в рамките на системата за управление на качеството.
На какво се дължи ефекта от внедряване на
система за управление на качеството?
- Документиране на процесите, които влияят върху качеството на образователната
услуга;
- Съхраняване на записите и данните,
описващи качеството на образователната услуга;

-

Гарантиране, че процесите се извършват
с неизменно качество.

Изводи и препоръки
1. Качеството на образованието може да се
разглежда като многомерно понятие. За да
се разкрие същността му е необходимо да
се приложи процесния подход, който е приет при разработване на СУК, за да се увеличи удовлетвореността на потребителите
на образователната услуга.
2. Качеството на образованието - изисквания
към получените знания в конкретните условия и места на тяхното приемане за достигане на конкретните цели и повишаване на
качеството на живота.
3. Процесният подход означава непрекъснато
управление, последователност и взаимно
свързаност на отделните образователни
процеси в рамките на тяхната система, а
също така на тяхната комбинация и взаимодействие.
4. СУК е интегрирана, ориентирана към съвременните информационни технологии, използваща достиженията на теорията и практиката на мениджмънта и нейната ефективност и ефикасност може да се оцени с използване на качествени и количествени показатели.
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PROCESSES OF MANAGEMENT OF QUALITY IN HIGHER EDUCATION
Georgi Tassev, Stanislava Kovacheva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The quality of education is presented by the position of process approach as a multidimensional concept. It is
used in developing the system of quality management to increase customer satisfaction. The Quality Management
System (QMS) is analyzed as an integrated (open) system, which focuses on the modern information technologies
based on the achievements of the theory and practice of management. The qualitative and quantitative indicators
are proposed to evaluate the effectiveness of the QMS in education.
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АНАЛИЗ НА НЕДОСТАТЪЦИТЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ЕКСПЕРТИЗА
НА ДИСЕРТАЦИИТЕ
Георги Тасев
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Резюме
Въз основа на проведения анализ и отрицателните заключения по някои процедури при защита на докторски
дисертации са изведени основните недостатъци, грешки и нарушения на изискванията за научни степени и са
направени предложения и препоръки за отстраняването им. Тези недостатъци и грешки е много вероятно да се
пренесат и в новите условия в още по-голяма степен. Това изисква да се направят изводи и да се вземат мерки
за не допускане на подобни нарушения.
Ключови думи: дисертационен труд, критерии за научни степени, грешки, нарушения.
Key words: dissertation, criteria for degrees, errors, irregularities.

Увод
Сложната и многостепенна експертиза на
дисертациите преследва една единствена цел, а
именно: висшата научна квалификация “Доктор” или “Доктор на науките“ да се присъжда
обективно и по достойнство.
Затова ще разгледаме недостатъците, които
се срещат при различните етапи: от обучението
до защитата, преминавайки през експертизите
(обсъжданията), които се провеждат.

-

-

-

1. Недостатъци при обучението на докторантите:
- Степната “доктор” е образователна и
научна, но във ВУЗ няма разработени
учебни планове по научни специалности
за обучение;
- Няма разработени програми (конспекти)
за полагане на изпит по специалността,
а докторантите се явяват на изпит по
конспект, който отразява същността на
темата на дисертацията, но не и научната специалност, т.е. получава се, че
се изгражда учен по тема ,а не по научна специалност;
- Няма система за сериозна езикова подготовка на докторантите;
- Не се организират спец курсове за докторанти по научни направления;
- Не винаги се осигуряват финансови ресурси за провеждане на изследване и
участие в научни форуми.

-

-

-

2. Недостатъци при предварителната експертиза в научните звена:
- Не качествена предварителна експертиза. Формално се провеждат заседанията

67

и обсъждането не е по същество, а повърхностно;
Не се привличат като членове на КС утвърдени учени от сродни колективи от
университета;
Не се привличат учени от други научни
организации, които са водещи в научното направление;
Заседанията се насрочват в неподходящо време за целия колектив и не се
осигурява присъствието на всички членове, особено не подходящите;
Не винаги се осигурява необходимия
срок за задълбочено запознаване с дисертационното изследване;
Не се прави защита по сценарии, аналогичен на официалната защита, т.е. не се
дава думата на докторанта да докладва
основните резултати от изследването,
не се задават въпроси, а изказванията
са хвалебствени или се коментира какво няма в дисертацията, а се забравя,
че във всяко научно изследване много
неща няма. Важното е да се прецени
това, което е в предлагания вариант на
дисертация отговаря ли на изискванията
за съответната научна степен и да се
правят предложения за подобряване на
това, което е направено;
Не се проверява достоверността на
първичната информация от изследването. Почти няма случаи да се влезе в лабораторията и да се проведе експеримент в присъствието на членовете на
катедрата, за да се докаже валидността
на методиката за експериментално изследване;

Георги Тасев

-

-

-

Не се проверява същността на методиката за експериментално изследване;
Не се проверява коректността на цитиране на използваните литературни източници;
Формален подход към заключението и
решението на катедрения съвет (КС);
Формален подход към избора на рецензенти;
Недостатъчни изисквания към членовете
на научното жури (НЖ):
 предлагат се учени, които повече от
10 години не работят активна научна работа;
 предлагат се учени , които са далече от проблематиката на защитаваната дисертация;
 предлагат се учени, които не са водещи специалисти в научното изследване;
 предлагат се учени, които са организатори в науката, но не и изследователи;
Формално се подхожда към членовете
на журито (коментират се учените, които са гост–професори или са пенсионери за включване в групата на външните
членове на НЖ).

-

-

-

-

Много често се наблюдават и някои чисто
формални нарушения:
- Превишен обем на дисертацията и автореферата. Има изисквания за обема и
те трябва да се спазват. Докторантите
трябва да се научат кратко, ясно и в
същото време аргументирано да излагат същността на получените резултати
от изследването;
- Включват се в списъка на научни трудове към дисертацията работи, които не
са по същността на дисертацията. С това се цели да се създаде впечатление,
че основната част от работата е публикувана, т.е. тя е достояние на научната
общност;
- Не се указват всички автори в съвместните работи, а се пише фамилията на
докторанта и други. Това не позволява
на рецензентите да добият представа за
възможностите на докторанта самостоятелно да оформя научна продукция;
- Не точно се цитират използваните източници. Това нарушение се наблюдава
по две причини: първата е от небреж-

-

ност, а втората - да се заблуди читателя
за първоизточника, от където е взета
дадена постановка или резултат;
Представят се дисертации за защита с
над 50% не отпечатани работи. Мотивите са много, но най-често се посочва,
че продължително време се изчаква
публикуването в авторитетни централни
списания;
Предлагат се за защита дисертации без
докторанта да има самостоятелни трудове. Това е недопустимо, тъй като рецензентите не могат да преценят доколко докторантът е в състояние самостоятелно да подготви, оформи и представи
научна работа за публикуване;
В списъка на публикациите се включват
и отчети по НИР. Наблюдава се, когато
докторантът има малко на брой публикувани работи;
Предлагат се автореферати, които не
отговарят на изискванията и не отразяват същността на дисертацията. В такава ситуация попадат докторанти, които
смятат, че подготовката на автореферата е лесна работа, след като е готова
дисертацията. Те намаляват отделните
глави и параграфи на дисертацията и
смятат, че са направили автореферата.
Получило се е произведение, което е
умалено копие на дисертацията, но
изискванията към автореферата са други и те трябва да се спазват;
Предлагат се дисертации за защита с
публикувани работи само в конференции и регионални издания.

Предложение за авторефератите:
- Във всеки ВУЗ да има единна утвърдена
форма на автореферата и неговите
елементи, т.е. структура.
- Да се приеме обем, например за доктор
- 24 страници; за доктор на науките 34 страници.
- В автореферата да се запишат научните
трудове по темата на дисертацията, отразяващи основната част от приносите в
дисертацията.
- Описанието на трудовете да бъде такова, че да могат да бъдат открити в библиотеката.
- Да има резюме минимум на два езика.
- Да не се прави списък на използвана
литература. Ако се налага това може да
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се направи като вътре в текста се изпише името на автора, чиято идея или
метод е използван.
- Фигурите и таблиците да бъдат четими.
При намаляването се стига до необходимост да се четат с лупа.
Характеристиките на дисертационната работа са: яснота на постановките; коректност;
системност; теоретичност; комплектност; аргументираност; достоверност; завършеност;
новост в теорията и практиката.
Това са елементите, които трябва да се търсят и ако са налице да се дава ход на процедурата, а принципите, които трябва да се спазват
при експертизите, независимо на кой етап се
обсъжда научната работа са: обективност;
единство на анализа и синтеза; единство на
рационалност и експеримент; моделиране; верификация; опровержение; аналогия; единство
на статичност и динамичност; единство на историческото и логическото; преодоляване на
заблуждения в хода на изследването; простота
на обяснението; икономичност на теорията;
репрезантивност; правилност; проверка; конкретност на изследването; приложимост на резултатите.

-

-

-

Конкретен качествен анализ на постановката на задачите на изследване;
Качествен анализ на методиката за експериментално изследване;
Качествен анализ на прилаганите математически и други методи на изследване;
Качествен анализ на получените резултати;
Качествен анализ на достоверността на
резултатите от изследването;
Качествен анализ на логичността на изводите и това дали следват от изследването;
Качествен анализ на приложимостта на
получените резултати.

4. Елементи на методиката за експериментално
изследване
- Цел на методиката за експериментално
изследване (МЕИ);
- Задачи на МЕИ;
- Обект на изследване;
- Входни фактори и изходни параметри;
- Условия на изследването;
- Критерии за оценка на състоянието;
- Методи за измерване;
- Оборудване и екипировка за измерване;
- Ред за провеждане на изследването;
- Време за провеждане на изследването;
- Брой на изследваните обекти;
- Методи за обработка на резултатите;
- Методи за анализ на резултатите;
- Форма на представяне на резултатите
от изследването и анализа.

3. Ниско ниво на изискванията към рецензиите
- Приемат се рецензии, които не отговарят на изискванията;
- Има рецензенти, които разказват съдържанието на дисертационните трудове;
- Рецензии, в които няма оценка на качеството и нивото на дисертационното
изследване;
- Рецензии, в които няма собствени формулировки на приносите, изведени на
по-високо равнище от това на докторанта, а просто преписани приноси (Това
да се приемат приносите на докторанта
по същество не означава, че ги признава по начина на формулиране; Рецензентът като специалист може да изведе
и други приноси и приложения, които
докторанта не е осмислил, поради малкия опит).

Най-често допусканите грешки са:
- Няма разработена методика;
- Има липсващи елементи;
- Няма данни за метрологичните характеристики на средствата за измерване.
5. Неправилно тълкуване и оценяване на резултатите от научното изследване.
Много често не се прави разлика между нови резултати и потвърдителни резултати (фиг.
1). Последните са резултати в проведеното
изследване, но те вече са известни за науката и
не представляват интерес за нея. Новите резултати се разделят на четири основни вида: научни, научно-приложни, приложни и методични.

Какво трябва да има в рецензиите?
- Аргументиран извод за решаване на актуален научен проблем или задачи;
- Убедителна оценка за новост и практическа значимост на резултатите от комплексното научно изследване;
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Научни резултати, за ниво доктор на науките, се смятат (ако ги има):
- концепция (определен начин за обяснение на някакво явление, ръководеща
идея за тяхното разкриване и обяснение,
водещ замисъл, конструктивен принцип)
в проблемната област;
- откриване, а така също създаване на теория за обясняване и изчисляване на някакъв клас явления (физически ефект),
включваща съответстващ понятиен апарат и математически модел;
- методи за изчисляване на параметрите и
тяхната динамика;
- алгоритъм за изчисляване; оценка на
тяхната трудоемкост, устойчивост, сходимост, грешки; начини на задаване на
начални и гранични стойности и начални
приближения за итерация на процесите;
методи за ускоряване на сходимостта на
итерацията;
- методи за оценка на вероятностните
състояния, точност, надеждност, устойчивост, безопасност, резултативност,
икономичност, ефективност на процесите;
- подобряване на известните теоретични
оценки;
- методи за проектиране на технически
устройства и системи със зададени характеристики;
- теория за приложение на системите по
тяхното основно предназначение.

Резултати от дисертационното изследване
Потвърдителни

Научни

Нови резултати

Научно приложни

Приложни

Методични

Приноси

Фиг. 1. Взаимовръзка между резултати и приноси в
дисертационните изследвания

Новите резултати от научното изследване са:
А. Научни резултати
Квалификационният статус на дисертациите
изисква от техните автори задължително в тях
да има принос за науката-нови научни резултати. Резултатите се смятат за научни, ако са
получени
с
използуването
на
научнометодически апарат, т.е. апробирани са с научни общоизвестни формални методи, начини и
средства, гарантиращи достоверността на резултатите. Нетривиалното (по оценка на специалистите) пренасяне на известни теоретични
резултати в нова предметна област също се
смята за научен резултат, но тогава докторантът няма право да си преписва заслуга за възможността да ги прилага в другите области.
За научните резултати е характерна висока
степен на общност и абстрактност. Особено се
цени развитието на апарата на наукатасъздаване на средства за получаване на резултати и оценка на тяхната достоверност, точност, ефективност.
В дисертация за образователна и научна
степен”Доктор по...”за научни резултати се
смятат:
- математическите модели за анализ на
техническите средства и апаратурата;
- критериите за оценка на изследваните
устройства с отчитане на показателите
за
тяхната
точност,
бързодействие,надеждност,габарити, маса, употребявана мощност, технологична устойчивост;
- методи за анализ, синтез, инженерно изчисляване на самите средства и техните
основни характеристики;
- конкретни формули (алгоритми) за изчисляване на параметрите;
- ръководни материали за проектиране на
средства.

Б. Научна значимост
Същността на научното откритие не е в това, да се види нещо, а в това да се установи
здрава връзка между по-рано известни и досега
не известни страни на явлението или процеса.
Вариантите за значимост на теорията са: направено е обобщение, разработено е ново направление, доказана (показана) е необходимост
от ..., определено е ново направление за понататъшно търсене, разширена е представата
за ..., разкрити са закономерности (открити са
свойства).
Научната значимост се определя от обема и
нивото на научния принос: не тривиалност (не
очевидност за специалистите); общност; кръгът
на потенциалното приложение; полезност;
ефективност. Всички компоненти на значимост
трябва да бъдат конкретизирани: какво дава
дисертацията за развитие на науката; какви
нови задачи могат да бъдат решени; доколко
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мишления образец) на проектираната
техника;
- положителните резултати от практическото внедряване.
Важно! Всички доказателства за достоверност на резултатите трябва да бъдат конкретни
(обем на извадката, какво с какво съвпада и
защо и т.н.). Компонентите на достоверността
и тяхната относителна тежест се менят в зависимост от етапа на развитие на дадената наука.

могат да бъдат подобрени предишни решения и
в какъв смисъл - при отчитане на нови фактори, целева функция, процес на вземане на решенията (трудоемкост, точност, скорост на
сходимост). Достиженията в дисертацията се
оценяват не по трудността на получаването им,
а по важността на приложението им. Аристотел
смята, че: „Висша истинност (ценност) притежава това, което е причина за следствие”.
Накрая, оценява се и начина на достигане до
откритието. Например, Кант не приема заслугата за откритие, направено случайно (както
Бекерел открива радиоактивността), а не в резултат на целенасочено търсене.

Г. Творческа новост
Новостта може да бъде пионерска (откриването на принципно нова възможност) или развиваща се. В последния случай трябва да бъде
указано направлението на развитие: задълбочаване, детайлизация, ефективна реализация,
нови приложения. Обаче новаторството не
трябва да бъде самоцел.
Новостта задължително предполага полезност и не очевидност за специалиста. Съпоставянето се извършва с близки прототипи. Новостта трябва да бъде световна (както за патентите): нещо, направено „за първи път в България” – не се приема. Затова докторантът трябва да проучи историята на въпроса по достъпната световна литература.

В. Достоверност
Достоверността се потвърждава със следните обстоятелства (не е задължително с всички):
- адекватност на математическите модели
за предметната област (по-просто казано:отчитат ли се всички фактори?);
- реалност на изходните данни;
- тяхната представителност (типичност за
предметната област);
- коректност на тяхната предварителна
статистическа обработка,указание за
упоменатите данни доверителни интервали и доверителните вероятности;
- верификация на математическите модели - съвпадение на резултатите получени
по тях с резултатите от други модели и
методи, за известни частни случаи, с непосредствено наблюдаваните характеристики на изследвания обект, процес,
явление;
- използуване при анализа на моделите за
апробация от научната общественост на
логически закономерности, математическа формализация, изчислителни зависимости, пакети програмни продукти;
- коректна статистическа обработка на резултатите от имитационното моделиране;
- качествено съответствие на получените
резултати с аргументираните вербални
очаквания;
- съгласуваност на резултатите от творческия анализ с данните от експеримента - натурален, машинен или на физическия модел;
- съвпадение на предсказаните от изчислението характеристики с работните характеристики на макета (опитния, про-

Д. Практически резултати
Практическите резултати могат да бъдат:
- разработка на конкретни технически
средства или техни макети;
- разработване на организация на технологически процеси и тяхното внедряване;
- методики за изчисляване на изследваните характеристики, процеси, устройства;
- програми за тяхното изчисляване;
- програми и методи за обучение на персонала, който ще използува, изпитва и
приема изделията и технологичните процеси;
- полезен ефект, получен при внедряване
(реализация) на резултатите на работа и
потвърждаване на активи от реализацията.
Научните и практическите резултати трябва
да се намират в причинно-следствени отношения.
В текста на дисертацията трябва да се съдържат доказателства за полезността на резултатите с конкретно показани достигнати предимства. Практическата ценност на работата се
определя с термини: намаляване на време,
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разходи за ...; енергоемкост; маса; вредно въздействие върху околната среда и др.; повишаване на точност, бързодействие, производителност, достоверност, надеждност. Практическата
ценност на резултатите най-добре се оценява с
ефективността.
6. Неправилно се постъпва при смяната на
темата на дисертационното изследване
Смяната на темата до сега се правеше по
няколко причини: 1. Да се защитава в СНС,
където имаме по-силни позиции; 2. Да се избегне нежелан учен за рецензент, тъй като той
е член на СНС или е член на НК; 3. Да се избегне минаването в съответната комисия.
Това се правеше на различни етапи, като
най-често се чакаше да навлезе процедурата на
обучение в рамките на последните 3 месеца.

-

-

Кога се прави промяна на темата на дисертацията? Промяна на темата на дисертацията се
налага тогава и само тогава, когато:
- Целта на изследването е променена;
- Обекта на изследването е сменен;
- Предмета на изследването е променен.

-

Основните критерии за оценка на дисертациите
са:
- Актуалност, определена на основата на
анализа на съвременното състояние на
проблема.
- Дисертацията трябва да съответства на
проблемите и задачите на съвременното
развитие на науката и практиката, задълбочено знание и усъвършенстване на
методите за изследване.
- Научната новост на работата трябва да
съответства на изискванията към дисертацията.
Дисертацията за Доктор по... трябва
да бъде научно квалификационна работа,
в която се съдържат решени задачи,
имащи съществено значение за съответната област на знанието или са изложени
научно обосновани технически, икономически, екологични, ергономични, естетически или технологични разработки, осигуряващи решаването на приложни задачи.
Дисертацията за Доктор на науките
трябва да бъде научно квалификационна
работа, в която на основата на изпълнените от автора изследвания са разработени теоретични положения, съвкупността,

-

-

-
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от които може да се квалифицират като
ново крупно научно достижение, или е
осъществено решение на крупен научен
проблем, имащ важно народностопанско
значение, или са изложени научно обосновани технически, икономически, ергономични, екологични или технологични
решения, внедряването, на които ще внесе съществен дял в развитието на икономиката на страната.
Дисертацията трябва да бъде написана
еднолично, съдържаща съвкупност от
нови научни резултати и положения,
предложени от автора за публична защита.
Практическата ценност на дисертацията
трябва да се определи с новите приложни задачи, които тя решава и новите области на приложение на получените резултати.
Основните нови научни знания и разработки, съдържащи се в дисертацията,
трябва да бъдат публикувани в периодични научни издания, апробирани в съответствие с изискванията на Закона и
Правилника.
Постановката на проблема или решаваните задачи трябва да бъдат конкретни,
произтичащи от съвременното състояние
на въпроса и да се обосноват с анализа
на съответните научни публикации по
избраната тематика. Предложените от
докторанта нови изводи и методи за решаване на проблема (задачата) трябва да
бъдат ясно аргументирани и съпоставени с предшестващите възгледи и методи
на решаване на проблема.
Темата на дисертационната работа трябва да съответства на специалността
(шифъра) или да бъде на границата с
други специалности (шифри), а така също като правило, свързана с проблемите
на приоритетни направления на изследване в дадената научна област.
Апробираността на дисертационната работа освен в публикации и внедрявания,
нерядко включва една или няколко позиции от следните специфични показатели:
разработени са от автора редица нормативни документи, инструкции, методики
и други; регистрирани са патенти, авторски свидетелства и т.н.; разработени
и приложени са нови методи, които са

АНАЛИЗ НА НЕДОСТАТЪЦИТЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ЕКСПЕРТИЗА НА ДИСЕРТАЦИИТЕ

-

-

-

Разделът реализация на препоръките
трябва да бъде конкретен с указване на
организациите и формите на реализация,
а в случай на наличие на икономически
ефект да бъдат приложени съответните
документи. Реализацията на препоръките
могат да се изразяват в един от следните
варианти: разработени от автора редица
нормативни документи, инструкции, методики и други; регистрирани патенти,
авторски свидетелства и т.н.; разработени и приложени нови методи, които са
внедрени и се използват в даден отрасъл.
- Докторантът в дисертацията е длъжен да
цитира автори и източници откъдето е
взаимствал материали или отделни резултати.
При използване в дисертацията на идеи или
разработки, принадлежащи на съавтори, колективно, с които са били написани научни работи,
докторантът е задължен да отбележи това в
забележка в дисертацията. В случай на използуване на чужд материал (таблици, графики,
формули, текстов материал и т.н.) без цитиране на автора и източника, защитата на дисертацията се спира без право на повторна защита,
не зависимо на кои етап от разглеждането се
намира.

внедрени и се използват в даден отрасъл.
Трябва да има доказана достоверност на
фактическия материал, неговата представителност и съвременност на методиките на неговото обработване, изразяващи се в зависимости от научното направление с един или няколко от следните
показатели: представителност на информацията за даден обект, предмет на
изследване, район и т.н.; представителност на комплекса специализирани аналитични определения и наблюдения, предопределящи достоверността на изводите (по генезис, причини или закономерности на проявление или други явления и
процеси); степен и ефективност на използваните методи на математическата
статистика и компютърните технологии
за обработване на информацията; ниво
на литературния анализ на състоянието
на разглеждания проблем, разкриване на
нерешените негови аспекти; разработването на нови научни основи и апробиране на нови или усъвършенстване на съществуващи методи.
Дисертацията трябва да показва умение
на докторанта стегнато, логично и последователно да излага фактически и обработен материал, научни изводи и
практически препоръки, свидетелстващи
за неговия личен принос в теорията и
практиката на научната област. Оформянето на дисертацията трябва да съответства на изискванията, предявявани
към работи, подготвени за печат, в това
число и по илюстративност на материала.
Уводът и заключението на автореферата
и дисертацията трябва напълно да си съответстват. Основните съкращения при
автореферата трябва да касаят обзорните и общи раздели, междинни текстове и
илюстративни резултати в дисертационната работа. При това, без привличане
на допълнителна информация (не съдържаща се в дисертацията) и изводи
трябва да бъде запазен материалът, свидетелстващ за личния принос на автора в
решенията на разработвания проблем,
логическата връзка на разделите, задачите и тяхната обусловеност с проблема
и целта на изследването.

-

Основни предложения за подобряване на работата на научното жури:
- Спазване на критериите за оценка на дисертационните работи;
- Единият комплект документи за защита
на дисертация или за участие в конкурс
за академична длъжност да бъде комплектован от оригинални документи и научни трудове, а другите – ксерокопия;
- Към документите за защита на ОНС
„Доктор” да се представя преценка на
научния ръководител (научния консултант), която да съдържа оценки за творческите възможности и инициативност на
докторанта при разработване на дисертацията, умението да организира и провежда научни изследвания;
- Книги, учебници, ръководства за упражнения и монографии да са в тираж не
по-малък от 100 броя, да са рецензирани и да са регистрирани в международната информационна система, т.е. да
имат ISBN;
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-

-

-

-

На рецензентите за защита на дисертации да се предоставят само дисертацията, автореферат и публикациите по темата на дисертацията;
Разделителните протоколи за съвместните работи да са подписани от съавторите
и да се извеждат във ВУЗ;
При участие в конкурс се представя списък на работите, с които е участвал в
конкурс за предходна академична длъжност или научна степен, който трябва да
бъде изведен във ВУЗ-а;
Списъците за цитирания да бъдат така
оформени, че всеки, който желае да

-

-

може да намери източника, където е цитирана съответната работа.
Авторефератите да се отпечатват в тираж до 50 броя, но след като докторантът е получил предварителен отзив от
един от рецензентите;
В конкурсите за академична длъжност да
се кандидатства с учебници и ръководства, книги и монографии, където авторството е разделено или ако това не е направено до издаването, то да се подготви
разделителен протокол, който да се изведе във ВУЗ-а.

ANALYSIS OF DEFECTS IN PLANNING, PREPARATION AND EXPERTISE THE DISSERTATION
Georgi Tassev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Based on the analysis and negative findings for some procedures for protection of doctoral dissertations have
derived the major shortcomings, mistakes and violations of the requirements of the criteria for degrees are made
suggestions and recommendations for their removal. These shortcomings and errors are likely to be moved and the
new conditions in an even greater extent. This requires to draw conclusions and to take measures to not allow
such violations.
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АМОРТИЗАЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КАТО УПРАВЛЕНСКО
РЕШЕНИЕ
Гергана Николова
Бургаски свободен университет, Бургас
Резюме
В настоящото изложение е представена концепция за амортизационната политика на предприятието. Разгледани са различни аспекти на съдържанието и проявлението на амортизационната политика на предприятието
като част от неговата счетоводна политика. Изборът на амортизационна политика е показан, коментиран като
управленско решение, както по отношение на нейното изготвяне, така и във връзка с прилагането й в предприятието.
Ключови думи: амортизационна политика; управленски подход при изготвянето и прилагането на амортизационната политика.
Keywords: amortization policy; management approach to the development and application of amortization
policy.

Значимостта на разглежданата проблематика произтича от това, че в хода на осъществяваната в предприятието дейност се използват
различни по вид и стойност активи в продължителен, значителен период от време. По смисъла на приложимото счетоводно законодателство те се разграничават най-общо на дълготрайни (нетекущи) и краткотрайни (текущи) активи1.
Дълготрайните активи пренасят стойността си в
състава на разходите на предприятието чрез
начисляването на амортизация. От счетоводна
гледна точка начислената амортизация се отчита като разход и като коректив на отчетната
стойност на актива за срока на неговото използване2. Отчетените и признати в съответен размер разходи за амортизация, пряко влияят при
калкулирането на себестойността на създаваните в предприятието продукти и услуги, и оттук върху величината на установения финансов
резултат за отчетния период – печалба или
загуба.
Всичко това налага необходимостта от правилното дефиниране на амортизируемите активи, тяхното класифициране и счетоводно отчи-

тане, а оттук и до коректното им представяне в
елементите на Годишния финансов отчет3 на
предприятието, и по-конкретно в счетоводния
баланс и отчета за приходите и разходите. Изхождайки от изискването, че „финансовите
отчети трябва да представят вярно и честно
имущественото състояние на предприятието...”4, за удовлетворяване на информационните потребности изключително на външните потребители – акционери (съдружници), заемодатели, доставчици, клиенти, персонал, държавни
органи и др., отговорността за достоверността
на посочената информация в елементите на
годишния финансов отчет е на управляващите
предприятието.
В исторически план [1] амортизацията като
понятие е позната от 14-15 век. През 1588 год.
се среща в труд на английския изследовател Д.
Меллиса. Амортизацията като категория е систематично призната и научно обоснована в
средата на 19 век в Англия.
Разпространилият се повишен интерес към
амортизацията подсилва развитието на капитализма в индустриално развитите страни и преди

1
Съгласно разпоредбите на СС 1 Представяне на финансови отчети се изисква всяко предприятие да представя текущи и
нетекущи активи и текущи и нетекущи пасиви. В счетоводния баланс на предприятието, активите се представят като текущи
(краткотрайни, краткосрочни) или нетекущи (дълготрайни, дългосрочни) в зависимост от целта на придобиването им (т.
16.1.). Активите, които са придобити с цел да бъдат използвани или реализирани в рамките на оперативния цикъл на предприятието се представят като текущи активи. Активите, които са придобити с цел да бъдат използвани/ държани за продължителен период от време (по-вече от един оперативен цикъл) в дейността на предприятието се представят като нетекущи активи. Нека да отбележим, че активи, които са придобити с цел последваща продажба се представят като текущи (Виж т. 16.3.
за нетекущите активи и т. 16.2, 16.5. и 16.6. за текущите активи).
2
Виж т. 6.3. на СС 4 Отчитане на амортизациите.
3
Виж СС 1 Представяне на финансови отчети в т. 1.3.2. определя съставните елементи на ГФО на предприятието по следният начин: Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и
Приложение, и за големите предприятия – Отчет за управлението.
4
Виж т. 3.2. на СС 1 Представяне на финансови отчети.
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Амортизацията, следва да се възприема не
като физическо износване (изхабяване), снижаване на пазарната цена на отделния амортизируем актив, през срока на практическото му
използване5, а като намаляване на неговата
отчетна стойност в рамките на същия период
от време. Амортизацията не е еднократен акт.
По-скоро, чрез нея става постепенното отнасяне (включване) на амотитизируемата стойност
на конкретния амортизируем актив или на група сходни такива в състава на разходите на
предприятието за отчетния период. Въз основа
на казаното по-горе, според нас, амортизацията може да се определи като процес на разпределяне на амортизируемата стойност на конкретния актив, а не оценка на същия, до колкото
не е налице плащане. На практика, амортизацията е процес на намаляване на амортизируемата стойност на актива чрез постепенното й
включване в себестойността (разходите) през
определения му срок на практическо използване.
Амортизационната политика в едно предприятие е част от цялостната управленска политика в него. Конкретно описание на амортизационната политика в предприятието се дава
като съставен елемент от утвърдената му счетоводна политика. Съгласно изискванията на
СС 4 Отчитане на амортизациите6, всяко предприятието следва да разработи собствена
амортизационна политика в съответствие с
разпоредбите на стандарта. Необходимата информация, която трябва да се съдържа в амортизационната политика на предприятието е:
- възприетия подход за класифициране на
активите като дълготрайни (нетекущи)
материални и нематериални и като
амортизируеми и неамортизируеми;
- възприетия подход при определянето на
остатъчната стойност на амортизируемите активи;
- възприетия метод на амортизация по
групи сходни амортизируеми активи;
- друга информация по преценка на предприятието.
При разработването на амортизационната
политика на предприятието е въпрос на управленско решение какъв подход за определяне на
амортизируемата и остатъчната стойност да се

всичко в акционерните дружества. От една
страна това се обяснява с инвеститорския интерес за очакваните дивиденти при разпределение на печалбата на дружеството, а от друга –
от стремежа за ограничаване на подобни разходи. Би могло да се каже, че амортизацията
се превръща в „сложен интелектуален избор” в
търсене на баланс между интересите. Само по
себе си едно такова решение безспорно се
разглежда като управленско решение.
Първоначално смисълът за начисляването
на амортизацията се свежда до отчитане на
обезценката на амортизируемите активи, или
по-скоро амортизацията се свежда до следене
на физическите изменения, настъпващи в активите в процеса на тяхното използване.
По-късно влиянието на моралните фактори в
следствие на развитието на научно-техническия
прогрес се отразява върху амортизацията в
посока на отчитане на моралното изхабяване
на активите.
Една нова концепция за категорията амортизация се формира на базата на динамичната
теория на О. Шмаленбахум. Тя не е свързана с
обезценката на активите, а с разпределението
на разходите по периоди, в рамките на които
активът се използва в дейността на предприятието.
Съгласно статичната теория амортизацията
отразява загубата на стойността за сметка на
физическото и моралното изхабяване на актива. Динамичната теория създава ново понятие
„стойностно износване”.
Според нас, в голяма степен физическото и
моралното изхабяване протичат едновременно
макар и под влияние на различни фактори. В
този смисъл, изхабяването е процес, в резултат на който към даден момент активите не
съответстват на съвременните изисквания,
продиктувани от развитието на техниката, технологиите и други причини. Ето защо, от счетоводна гледна точка изхабяването е един физически процес. Процес, в резултат на който
амортизируемите активи губят част от своята
потребителна стойност, част от експлоатационните си качества по-нататък да бъдат използвани по предназначение в дейността на предприятието. Амортизацията е икономически процес,
свързан със загуба на стойност.

5
Има се предвид полезния живот на амортизируемия актив, който на практика се определя от ръководството на предприятието и има характер на предполагаема величина.
6
Виж т. 7.1. на СС 4 Отчитане на амортизациите.
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възприеме, доколко този избор ще е обвързан с
данъчната правна рамка, т.е. нормите на Закона за корпоративното подоходно облагане
(ЗКПО).
Предприятието, спазвайки изискването за
еднаква оценъчна политика и по отношение на
амортизирането на активите избира от възможните7 методи за амортизация за всеки амортизируем актив или група сходни активи. Всички
тези избрани правила, бази и подходи за оценка
са в обхвата на управленските решения, отчитайки цялостната политика за развитие на
предприятието. Управленският екип на предприятието би могъл да разгледа всички препоръчителни и алтернативни подходи за оценка, да
сравни, анализира и отчете ефекта от прилагането на различните методики и да вземе обосновано решение за провежданата амортизационна политика. Тя не следва да се разглежда
сама за себе си, а напротив е тясно обвързана
с прилаганата оценъчна, фискална, иновационна, инвестиционна и други политики в предприятието.
Според нас, амортизационната политика е
система от предварително възприети от ръководството на предприятието принципи, правила,
бази, норми и концепции, въз основа на които,
то избира, разработва и прилага съответни
методи на амортизация за отделен или група
сходни амортизируеми активи, така че да получи икономическа изгода от тяхното използване.
Тя се разработва съобразно с изискванията на
приложимото
счетоводно
законодателство,
както и с изискванията за преходност и приемливост. Във всички случаи амортизационната
политика на предприятието е подчинена на
предварително определени от него цели. Съгласно разпоредбите на СС 4 Отчитане на амортизациите, всяко предприятие трябва да разработи своя собствена амортизационна политика,
която е част от цялостната му управленска
политика8.

Изборът на една или друга амортизационна
политика, респ. на едни или други принципи,
правила, бази и норми за включването на съответна част от стойността на амортизируемия
актив в себестойността на друг актив, е от съществено значение за дейността на предприятието. Намаляването на стойността на амортизируемия актив чрез начисляването на амортизация през полезния живот на същия, се отчита
като разход и като правило, при равни други
условия, води до увеличаване на загубата,
респ. намаляване на печалбата.
При това,
размерът на начислената амортизация, отчетен
като разход ще бъде толкова, с колкото намалява и амортизируемата стойност на актива. В
този смисъл заслужава да се отбележи, че
максималната стойност, която амортизируемия
актив може да загуби (пренесе в състава на
разходите) се ограничава именно от неговата
амортизируема стойност.
По принцип, амортизируемата стойност на
актива съответства на неговата историческа
цена, т.е. на неговата първоначална цена (цена
на придобиване), освен ако към момента на
придобиването му, респ. на въвеждането в експлоатация предприятието не е преценило, че в
края на срока на практическото му използване
същият ще има остатъчна стойност9, при това
по-голяма от 5 на сто от първоначалната му
цена. При условие, че предполагаемата остатъчна стойност не може да бъде достоверно и
надеждно определена или пък е в такива размери, че няма съществено значение за дейността на предприятието, то амортизируемата
стойност е равна на неговата първоначална
стойност. Така определена, амортизируемата
сума е и базата за разпределение през полезния срок на използване на актива, съответно
постепенното отнасяне в състава на разходите.
Целта е в края на срока на практическото използване на амортизируемия актив или на

7

Виж СС 4 Отчитане на амортизациите.
Виж т. 7.1. на СС 4 Отчитане на амортизациите.
9
Според приложимия МСС 16 остатъчната стойност е стойността, която предприятието очаква да получи от отделен амортизируем актив или предполагаемата цена, която купувачът може да плати при евентуална продажба на същия в края на
срока на практическото му използване, след приспадане на очакваните разходи по изваждането на актива от употреба. Обикновено тя е в зависимост от начина, по който активът може да бъде изваден от употреба: продажба, бракуване, ликвидация,
дарение, и др. подобни. Съществено в случая е обстоятелството, при което ако остатъчната стойност на отделния амортизируем актив се определи от предприятието като незначителна и бъде пренебрегната, т.е. не е отчетена, то тя следва да бъде
оповестена в счетоводната политика. Например, предприятието придобива персонален компютър, с цена на придобиване 1
500 лв. Направените разчети от предприятието, че след евентуалната му продажба то ще реализира приходи, по действащи
към момента пазарни цени, примерно 300 лева.
8
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разбирането си за амортизационната политика
на предприятието, бихме посочили следните
особености:
- Амортизационната политика съдържа
критериите за признаване на един актив
за амортизируем, в т.ч. биха могли да се
посочат и активите, за които по смисъла
на приложимото счетоводно законодателство не се начисляват разходи за амортизация. Имат се предвид активите, за които изрично е регламентирано в т.1 на СС
4 Отчитане на амортизациите, че не са
амортизируеми.
- Амортизационната политика трябва да се
изготви в съответствие с нормативните
изисквания и спецификата на осъществяваната в предприятието дейност.
- Ако избраните методи и норми за амортизация не съответстват на регламентираните в ЗКПО разпоредби, предприятието изготвя счетоводен и отделно данъчен
амортизационен план за амортизируемите си активи;
- При изготвяне на финансовия си отчет
предприятието следва да избере един от
двата подхода, а именно: да изготвя данъчния си отчет12 след преобразуване на
счетоводния си отчет, или да прави отделно финансов и отделно данъчен отчет.
- Амортизационната политика би могла да
се разработи за всеки отделен амортизируем актив в предприятието или по групи
сходни активи, изхождайки от общото
изискване за една и съща оценъчна политика, в т.ч. и амортизационна13.

група сходни такива, предприятието да си възстанови изплатените при придобиването му
средства.
Съгласно разпоредбите на СС 4 Отчитане на
амортизациите, всяко предприятие трябва да
разработи собствена амортизационна политика,
която е съставна част на счетоводната и управленска политика, провеждана от него.
Счетоводната политика, според нас е писмено10 свидетелство за предварително определената, съобразена с приложимото законодателство и фирмената политика съвкупност от
правила, норми, бази и процедури за организиране и осъществяване на текущото счетоводно
отчитане на дейността и концептуални основи
за подготовката и представянето на счетоводната информация във финансовия отчет на
предприятието, позволяващи вярното, честно и
обективно отразяване на имущественото и финансовото състояние на предприятието, на капитала, на приходите и разходите, на финансовия резултат и на паричните потоци за отчетния
период. Обобщено казано, тя поставя изходната база за организиране и осъществяване на
счетоводството в предприятието – текущо и
периодично. Като правило, отговорността за
разработване на счетоводната политика на
предприятието до началото на отчетния период,
е на неговия управляващ орган11. Отнесено в
частност към амортизационната политика, то тя
би могла да се разглежда като съвкупност от
правила, бази и методики, които предприятието
е избрало да прилага спрямо амортизируемите
си активи в съответствие с нормативните изисквания и спецификата на дейността си. Ако
трябва да детайлизираме в по-голяма степен
10

По законодателен път изрично не е изразено становище, дали счетоводната политика трябва да е разработена в писмен
вид. Приемаме, че това е по-удачния подход. Обратното, т.е. липсата на писмен вид на счетоводната политика не означава,
че такава липсва, напротив тя съществува като възприета и утвърдена практика в предприятието.
11
Виж т. 25.2. от СС 1 Представяне на финансови отчети.
12
Под данъчен отчет като цяло се има предвид формат на финансов отчет, който е изготвен в съответствие с изисквания на
данъчната администрация в България. След промените, които са в сила за деклариране на данък върху печалбата (корпоративен данък)за 2009 година (ЗКПО чл. 92), например се изисква данъчно задължените лица да подават заедно с ГДД и т. нар.
годишен отчет за дейността, съгласно т. 56 от Допълнителните разпоредби към закона. Всъщност, за целите на ЗКПО, годишен отчет за дейността е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката. Очевидно, изискваният за представяне годишен
отчет за дейността, включващ в себе си годишния финансов отчет за съответния отчетен период, може, и се различава от
годишния финансов отчет, който данъчно задължените лица следва да изготвят в съответствие с приложимата рамка за отчитане (НСФОМСП или МСС). След промените в данъчното законодателство в България през 2004 година и последвалите ги,
за целите на данъчното облагане с данък печалба (корпоративен данък), все по-отчетливо започна обособяване на т.нар.
данъчно счетоводство. ЗКПО дефинира данъчни правила за признаване и оценка за целите на данъчното облагане на редица
разходи и приходи, което може и да се различава от възприетото от предприятието счетоводно третиране на същите тези
разходи и приходи. Такива са примерите с разликите в счетоводното и данъчно третиране на разходите, свързани с начисления, обезценки, провизии, както и с третирането на оценката на дълготрайните активи.
13
В т. 5.3. на СС 4 Отчитане на амортизациите е дефинирано, че за една и съща група сходни активи не се допуска прилагането на различни методи на амортизация.
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При разработването на амортизационната
политика, предприятието следва да се
съобрази с приложението на националните стандарти за финансови отчети на
малки и средни предприятия, респ. с разпоредбите на международните счетоводни
стандарти14.
Амортизационните планове на активите
следва да се изготвят за отделните активи
или за техни разграничими съставни части по смисъла на приложимите стандарти15. Имаме предвид възможността, която
стандартите с номера 16 и 38 за отчитане съответно на материалните и на нематериалните дълготрайни активи, дават за
разграничимите съставни части на дълготрайните материални и нематериални
активи, и третирането им като самостоятелни активи. На тази основа биха могли
да се изготвят отделни амортизационни
планове за разграничимите активи.
В амортизационната политика на предприятието следва да се утвърдят такива
методи на амортизация, каквито са разрешени от приложимото законодателство16. Като цяло методите се разглеждат
като линейни и нелинейни. Конкретните
методи са посочени в приложимите счетоводни стандарти.
Амортизационната политика на предприятието не би могла да се разглежда самостоятелно без останалите съставни
елементи на утвърдената счетоводна политика. В тази връзка пряко отношение
имат Индивидуалният сметкоплан на
предприятието, който се изготвя в съответствие с отчитането на отделните видове амортизируеми активи и степента на
аналитичност на счетоводните сметки.
Друг съставен елемент на приложимата
счетоводна политика, е Планът за документооборотът в предприятието, където
трябва да се посочат първичните, вторичните счетоводни документи и регистрите,
използвани при отчитането на амортизируемите активи. Пряка връзка с амортизационната политика на предприятието
има и Плана за инвентаризациите по отношение на законовата необходимост за

-

-

-

-

-

извършване на инвентаризация на активите в края на всеки отчетен период17. Тъй
като амортизационната политика в предприятието е неразривно свързана с оценката на активите, в т.ч. и на амортизируемите, то безусловна е обвързаността
между амортизационната и оценъчната
политика.
Разходът за амортизация се начислява
ежемесечно, което изисква изготвянето
на амортизационния план за актива да се
състави за целия период от икономическия му живот.
При необходимост от промяна в някои от
параметрите на амортизируемите активи,
следва правилно да се определи дали това се счита за промяна в счетоводната
политика на предприятието и се оповестява, или е промяна в приблизителните
оценки. В случай, че предприятието реши
да промени метода на амортизация на
някои от активите, например от линеен в
нелинеен, то това е промяна в утвърдената амортизационна, респ. счетоводна политика. Ако, обаче по преценка на предприятието срокът на икономически живот
се промени от 3 например на 5 години
при същия метод на амортизация, то това
се счита за промяна в приблизителните
оценки.
Съставянето на амортизационните планове на активите изисква правилно да се
определят сроковете, в рамките на които
се начислява разход за амортизация, т.е.
началният и крайният момент.
Използвайки един от елементите на счетоводната политика – правилата за оценка на отчетните обекти според начина им
на придобиване, всички последващи преоценки на същите, и начините за изписване от състава на дружеството, в амортизационната политика трябва коректно да
се установи величината на амортизируемата стойност.
Дефинирането на сроковете на икономически живот на активите става в съответствие с техните технически характеристики, обосновани мнения на специалисти

Закон за счетоводството, глава пета Финансови отчети, чл. 22 (а).
СС 16 Дълготрайни материални активи, т. 3.2. и СС 38 Нематериални активи, т. 3.5.
СС 4 Отчитане на амортизациите т. 5.
Закон за счетоводството, глава четвърта Инвентаризации чл. 22.
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-
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на разходите за ремонт като текущи за
периода. Ако върху актива е направен
ремонт, водещ до модернизация, реконструкция, трайни подобрения, то със стойността на ремонта се увеличава и балансовата стойност на ремонтирания актив,
а оттук се променя и амортизируемата
му стойност.
Изхождайки от разнообразието на активите,
използвани в дейността на едно предприятие,
ще се опитаме да приложим различни критерии
за тяхното разграничаване, и по-добро познаване и отчитане. В зависимост от техническите
характеристики, от предназначението и условията на експлоатацията на активите, бихме могли да ги класифицираме.
- според принадлежността на активите към
предприятието – собствени и чужди
/наети/. Това деление има пряко отношение към амортизациите от гледна точка
на определянето дали активът е амортизируем или не. Например ако един амортизируем актив е собственост на предприятието и участва в дейността на предприятието при равни други условия същият
е амортизируем. Ако, обаче предприятието е взело под наем дълготраен амортизируем актив, то наемателят няма правото да признава разход за амортизация на
същия. Предприятието наемодател в случая е страната, която начислява и признава разход за амортизация на предоставеният под наем актив.
- според участието им дейността на предприятието – въведени в експлоатация и изведени от експлоатация; Предприятието
има право да начислява разходи за амортизация на активите, които е въвело в експлоатация, респ. за периода, през който
амортизируем актив е изведен от употреба;
- според функционалното им предназначение – производствени и непроизводствени; това класифициране има отношение
към отнасянето на разходите за амортизация, ремонт и др. подобни по функционално направление, съобразно разграничението им в счетоводната политика на
предприятието;

и условията, при които те ще се използват в дейността на предприятието. При
определяне на срока на икономически
живот на активите и тяхната остатъчна
/ликвидационна/ стойност, изборът на
метод за амортизация се съобразява с
редица фактори и ограничения, като например18: гаранционният срок на обслужване, техническите характеристики на актива, възможностите за натоварване на
актива, условията на използване, и политиката на предприятието относно ремонтните дейности на дълготрайните активи и
др. Моралното остаряване на амортизируемите активи би могло да се съобрази
като цяло с бъдещите планове на предприятието за обновяване, динамиката на
развитие на пазара, състоянието на останалите активи в предприятието, когато те
са взаимозаменяеми и прогнозни данни
за тенденциите в развитието на новите
технологии. Фактически не е възможно
предварително да се предвидят всички
случаи на постъпване в предприятието на
нетекущи активи и възможните варианти
за тяхната експлоатация в конкретното
предприятие. Следва да се имат предвид
специфичните условия на експлоатация,
интензивността, моралното и физическо
изхабяване на актива, правови или други
реално съществуващи ограничения за използване на обекта. Сроковете за използване на активите в дейността трябва периодично да се преразглеждат19. Честотата на тези анализи се определя в предприятието съобразно динамиката на действащия пазар и др. подобни фактори. Найобщо бихме могли да ги обособим в няколко групи, като – правни, икономически и технически ограничения.
При извършване на ремонтни дейности
върху актива е важно правилното определяне на вида на ремонта – текущ, при
който извършените за него разходи, не
водят до коригиране на балансовата
стойност на ремонтирания актив, или
друг - водещ до нарастване на бъдещата
икономическа изгода при експлоатацията
на актива. В първия случай, т.е. направеният текущ ремонт е свързан с отчитане

Виж СС 4 Отчитане на амортизациите, т.3.
Виж СС 4 Отчитане на амортизациите, т. 7.2.
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тието са: Закона за счетоводството, приложимите счетоводни стандарти – национални и
международни, Закона за корпоративното подоходно облагане, Търговския закон, Закона за
данък върху добавената стойност, Закона за
митниците, Закона за акцизите и Правилниците
за тяхното приложение др., и възприетите вътрешни правила в дейността на предприятието.
Законът за счетоводството дава основните разбирания за същността на активите, за изискванията за оценка и инвентаризация на активите.
По-специфични норми спрямо отчитането на
активите, в т.ч. и на амортизируемите са заложени в приложимите счетоводни стандарти.
Имаме предвид, счетоводен стандарт № 4 за
отчитане на амортизациите, който е самостоятелно обособен в състава на националните
стандарти за финансови отчети на малки и
средни предприятия. Други са счетоводните
стандарти за отчитане на дълготрайните материални активи, за нематериалните дълготрайни
активи и тези за отчитането на финансовите и
на биологичните активи. В частта си за представяне на отчетните обекти в елементите на
годишния финансов отчет следва да добавим и
разпоредбите на СС 1 Представяне на финансовите отчети. В него са посочени правилата за
мястото на активите и балансовата им оценка22, както и нормите за оповестяване на съответните показатели в приложенията към годишния финансов отчет.
Закона за корпоративното подоходно облагане има пряко отношение спрямо размера на
данъчно признатите разходи за амортизация на
активите, и всички регламентирани изисквания
за признаване за данъчни цели на разходи и
приходи, свързани с отчитането на амортизируемите активи и правилата за тяхното оценяване.
В продължение на горното, бихме могли да
посочим, че амортизационната политика в
предприятието според степента й на обвързаност с данъчното законодателство се разглежда
като: необвързана, частично и напълно обвързана с него. Ако предприятието е възприело
амортизационна политика, отчитаща преди
всичко реалното износване на активите, без да
се съобразява с допустимите данъчно признати

според отрасловия признак – използвани
в производство, в селско стопанство, в
туризма, в транспорта и т.н.; разграничението на активите по този признак касае
отчитане на спецификата на използваните
активи – мебели, машини, сгради, транспортни средства със специално предназначение и др. подобни;
- според вида на амортизируемия актив,
класифицирането е на: земи, терени, подобрения върху земи, сгради, съоръжения, машини и оборудване, транспортни
средства, офис обзавеждане, други дълготрайни материални активи като инструменти, амбалаж за многократно използване, нематериални активи с ограничен
срок на използване – програмни продукти, патенти, лицензи, права, и биологични
активи20, за които няма действащ пазар и
възможност за определяне на справедлива стойност, които по смисъла на приложимото законодателство се амортизират
дългосрочни финансови активи21 и др.,
които отговарят на изискванията за признаване на един актив като амортизируем.
Направеното разграничение на активите е
свързано със създаване на условия за
рационално и ефективното им отчитане
по видове, както на синтетично, така и на
аналитично ниво при текущото счетоводно отчитане.
Амортизационната политика на предприятието като част от неговата счетоводна политика
се оповестява по отношение на изготвяне на
Справка за нетекущите активи като част от
Приложението. Всяка промяна в счетоводната
политика, касаеща нетекущите активи се оповестява по надлежен ред.
Основна задача на счетоводството е създаване на вярна и честна информация за състоянието на предприятието с цел удовлетворяване
на интересите на различните й потребители с
оглед вземане на съответни стопански решения. В тази връзка са регламентирани и основните правила за създаване на счетоводна отчетност – текуща и периодична. Нормативните
източници, които са значими при разработването на амортизационната политика на предприя-

20

Виж СС 41 Земеделие.
Виж СС 32 Финансови инструменти, т. 1 и т. 7.1.
22
Виж СС 1 Представяне на финансови отчети. Вярното отчитане на амортизируемите активи като стойност и изхабяване,
при равни други условия би обезпечило верността на балансовата оценка на същите.
21
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разходи за амортизация, то такава политика
определяме като необвързана. Приемайки, че в
едно предприятие за част от активите се правят
амортизационни планове изцяло съобразени с
регламентираните за данъчни цели изисквания,
а за други активи амортизационните планове са
изготвени в съответствие с фактическата употреба на активите в дейността, и тя е различна
от данъчната норма, то такава политика възприемаме като частично обвързана. Третият вид
амортизационна политика – напълно обвързана
с данъчната се изготвя като предприятието се
съобразява изцяло с размера на данъчно признатите разходи за амортизация. И в трите случая, е удачно да се изготвя и т.нар. данъчен
амортизационен план, успоредно със счетоводния с оглед вярното установяване на счетоводния, и за данъчни цели финансов резултат. Изцяло управленско решение е в каква степен
амортизационната политика на предприятието
да е обвързана с данъчното ни законодателство.
Данъчните методи за начисляване на разходи за амортизация не са съвместими по прави-

ло с тези на счетоводната отчетност във връзка
с отразяване на операциите по придобиване,
преоценка, разходи за ремонт (текущ и последващ) и др., т.е. подходът в счетоводния и данъчния отчет е различен. Целта на счетоводната отчетност е да представи вярно и честно
финансовото и имущественото състояние на
предприятието. Целта на данъчното законодателство по правило е свързана с данъчното
облагане на данъчно задължените лица по съответния норматив.
Основен момент в процеса на начисляване
на амортизациите е разчета на сумите, които
периодично се начисляват и отнасят в състава
на разходите на предприятието. Стойността на
разхода за амортизация се определя от влиянието на три фактора: размера на амортизируемата сума, срока на полезно използване на
актива и от метода на амортизация. Поради
значимостта на тези и други основни категории
бихме се опитали да ги представим в сравнителен вид в следната таблица23.

Табл. 1. Сравнителен анализ на счетоводна и данъчната регламентация на амортизацията
Сравнително понятие
Амортизируем актив

Счетоводна регламентация

Данъчна регламентация

Дълготраен материален или нематериален
актив, който:
се очаква да бъде използван повече от
един отчетен период;
има ограничен срок на годност;
се държи от предприятието за целите на
производството или доставката на стоки
и услуги, за отдаване под наем на други
лиза или за административни цели.

Данъчни ДМА са сумите, които отговарят на
изискванията за амортизируеми ДМА съгласно
НСФОМСП чл. 50. Данъчни ДНА са дефинирани
в чл. 51
В регламента се съдържа изискване за стойностен праг:
стойност, равна или превишаваща пониската стойност от:
стойностния праг на същественост за НДА,
определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице или
седемстотин лева.
Данъчно задължените лица изготвят и водят данъчен амортизационен план за всички данъчни
амортизируеми активи. Планът е данъчен регистър за отразяване на информацията, която се
изисква съгласно ЗКПО.
Данъчната амортизируема стойност е историческата цена на актива, намалена с включените в
нея начислени провизии и дарения, свързани с

Амортизационен
план

Съставя се за всеки амортизируем актив или
за групи еднородни по вид и еднакви по
стойност амортизиреуми активи.

Амортизируема
стойност

Стойността на амортизируемия актив, която
подлежи на амортизация през предполагаемия му срок на годност. Тази стойност е раз-

23

Таблицата е съставена въз основа на разпоредбите на Закона за счетоводството и НСФОМСП (по-конкретно СС 1 и СС 4),
от счетоводна гледна точка, а от данъчна сме възприели като изходна база регламента в ЗКПО.
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Амортизация

Стойност
на актива

Амортизационна
квота
Метод на
амортизация

Амортизационна
норма

Видове
амортизируеми
активи

Начален
момент за
начислява-

ликата между отчетната стойност на актива и
неговата остатъчна стойност.
Разходът, признат за отчетния период, получен в резултат на разсрочване на амортизируемата стойност на дадения актив при
предполагаемия му срок на годност.

Отчетна стойност е стойността, по която
активът се води счетоводно в предприятието.
Балансова стойност е стойността, по която
актива се отразява в счетоводния баланс.
Тази стойност представлява разликата между
отчетната стойност и начислената до момента амортизация на амортизируемия актив. Тя
не може да бъде по-ниска от остатъчната
стойност на актива.
Частта от амортизируемата стойност, която
се разпределя между отделните отчетни
периоди.
Начинът, по който се определя размерът на
амортизацията през отделните отчетни периоди в рамките на срока на годност на амортизируемия актив. Методите са: линейни и
нелинейни, като последните се разглеждат
като прогресивни и дегресивни.
Съотношението, което може да бъде изчислено по следните начини:
а/ като процент;
б/ като коефициент;
съотношението между амортизационна квота и амортизируема стойност;
съотношението между амортизируемата стойност на актива и производителността на актива, изразена в
количество продукция, услуги или
други производствени единици, които предприятието очаква да получи
от използването на актива.
Счетоводното класифициране на амортизируемите активи може да се направи найобщо в следните групи:
дълготрайни материални активи;
нематериални дълготрайни;
финансови дълготрайни активи;
биологични дълготрайни активи.
Спрямо амортизирането на активите е приложим СС 4 Отчитане на амортизациите.
Начисляването на амортизации започва от
месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е придобит или въведен в
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актива.
При определяне на данъчния финансов резултат
се признават годишните данъчни амортизации,
определени по реда на ЗКПО.
Счетоводните разходи за амортизация не се
признават за данъчни цели. При определяне на
данъчния финансов резултат счетоводния финансов резултат се увеличава със счетоводните
амортизации, независимо от това, дали отчитането им води до намаляване на счетоводния финансов резултат за годината на счетоводното им
отчитане.
Данъчна стойност е данъчната амортизируема
стойност на актива, намалена с начислената
данъчна амортизация за него.

Годишната данъчна амортизация е начислената в
данъчния амортизационен план амортизация за
съответната година съгласно изискванията на
ЗКПО.
Годишните данъчни амортизационни норми се
определят еднократно за годината и не могат да
превишават размерите, предвидени в чл. 55 на
ЗКПО по категории активи.

Регламентирани са в чл. 55 на ЗКПО по категории амортизируеми активи. Всички са посочени
като проценти.

Категориите амортизируеми активи са посочени
в ЗКПО и са седем на брой.

Начисляването на данъчна амортизация започва
от началото на месеца, в който данъчният амортизируем актив е въведен в експлоатация или от

Гергана Николова

не на разходи
за
амортизация
Преустановяване
на начисляването
на разходи
за амортизация

употреба.

началото на следващия месец.

Начисляването на амортизацията се преустановява от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е изведен от употреба – независимо от причините за това.

Начисляването на данъчни амортизации се преустановява, когато съответният актив временно
не се използва (не носи икономическа изгода)
през период по-дълъг от 12 месеца. Начисляването се преустановява от началото на месеца,
следващ месеца, през който е изтекъл срокът по
горното изречение първо, и се възобновява от
началото на месеца на връщането на актива в
експлоатация. Данъчният амортизируем актив не
се отписва от данъчния амортизационен план.

В обобщение бихме да посочим:
- Счетоводните нормативни документи като цяло предоставят алтернативи, докато
данъчното
законодателство
е
поимперативно.
- В счетоводните изисквания за признаване
на дълготрайни активи не е поставен изрично стойностен праг, докато в разпоредбите на ЗКПО има такъв.
- При съпоставяне на нормите на данъчното и на счетоводното законодателство,
има единен подход по отношение на
момента, считан за начало и край на начисляване на разходи за амортизации на
амортизруемите активи.
- В счетоводното законодателство амортизируемите активи се разглеждат като активи, докато данъчното законодателство
ги определя като суми, т.е. различен
подход за дефиниране на една и съща
категория.
- Данъчно признатите разходи за амортизация са дефинирани съобразно седемте
категории амортизируеми активи. Този
подход не отчита спецификата на конкретните амортизируеми активи в предприятието и условията на тяхната експлоатация. Счетоводното законодателство
позволява алтернативност при избора на
метод за амортизация и срок на използване на актива, което при равни други
условия позволява в по-голяма степен
съобразяване със цялостната политика,
провеждана от предприятието.
- Принципите на организация на счетоводството са дефинирани в Закона за счетоводството24. От стопанския субект се
изисква през отделните отчетни периоди
24

да се придържа към еднакви неизменни
правила. По този начин е възможно да
се получават сравними отчетни показатели спрямо предходни периоди, както и
да се планират очаквани показатели, да
се установяват тенденции в развитието
на предприятието относно финансовото
състояние на предприятието, получения
резултат от дейността, изменението в
паричните потоци и елементите на собствения капитал. Получената счетоводна
информация е в най-голяма степен използвана от управляващите предприятието. Доколкото управленският екип в едно предприятие изготвя и прилага работещи, непротиворечащи на законодателството ни правила, при равни други условия, той би могъл да разчита на получавана достоверна счетоводна информация. Същата тази информационна база
се явява основен източник, наред с нормативната, оперативната, статистическата, плановата и друга такава информация за вземане на адекватни управленски решения относно бъдещото развитие
на управляваното предприятие. Счетоводната информация има пряко отношение и по повод на планирането и контрола осъществявани в предприятието.
Т.е. счетоводната информация в частта
й за отчитането и представянето на
амортизируемите активи касае избора на
иновационна, ремонтна дейност, осъществявания контрол при експлоатацията на наличните активи, възможностите
за провеждане на научно-технически изследвания в предприятието и др. дейности.

Виж чл. 4 от Закона за счетоводството.
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съответствие с цялостната управленска визия
за даденото предприятие.

В заключение бихме могли да посочим, че
изборът на амортизационна политика в предприятието е изцяло управленско решение, базирано на посочените в изложението особености,
в законодателен аспект, и в зависимост от спецификата на дейността на конкретното предприятие. С настоящия доклад сме си поставили
за цел да обърнем внимание, още веднъж на
значимостта на познаването и разбирането на
правилата за амортизация на дълготрайните
активи, с оглед разработването на амортизационната политика в предприятието, която е част
от счетоводната му политика, и безспорно в
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THE AMORTIZATION POLICY OF THE ENTERPRISE AS A MANAGEMENT DECISION
Gergana Nikolova
Burgas Free University, Burgas, Bulgaria
Abstract
This paper proposes a concept of an enterprise amortization policy. Different aspects of the content and
manifestation of the amortization policy have been revealed as a part of its accounting policy. The choice of a
certain type of amortization policy has been discussed both as a process of development and in relation to its
practical application in the company.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНОЗАВОДСКИЯ ТРАНСПОРТ
Станислава Ковачева, Петър Николов, Николина Илкова
Лесотехнически университет, София
Резюме
В статията е представена една от възможностите за мониторинг, анализ и прогнозиране на поведението на
вътрешнозаводските транспортни системи с цел повишаване на нивото и надеждността на обслужване. Въз
основа на проучването е предложен модел и методика за анализ и оценка на транспортно обслужване в цехово-складовите участъци на заводските логистични системи. Апробирането на модела и методиката показва, че
те успешно могат да се прилагат в управленската практика на дървообработващите и мебелни предприятия.
Ключови думи: моделиране, вътрешнозаводски транспортни системи, оптимизиране, ниво на обслужване.
Key words: modelling, internal transport, methods of evaluation, logistics services.

Увод
В съвременната логистика основен проблем
е оптимизирането на транспортните операции
(маршрути, пробег, избор на транспортно
средство, товароподемност, възможности за
групиране и т.н) в логистичните системи. Много автори [1, 2, 3, 4] изследват тези процеси и
предлагат различни подходи за решаване на
възникващите проблеми. Един от широко прилаганите методи е изследване поведението на
моделни системи, което дава възможност за
ефективно адаптиране на реални обекти към
динамичните условия на външната среда.
В логистичните системи на дървообработващите и мебелни предприятия е много важно
да съществува интегрирана система за мониторинг и управление на транспортните дейности, в т. ч. и на вътрешнозаводските транспортни системи. Тя трябва да позволява обработване на голям обем информация на отделните
нива от системата въз основа на неголям брой
унифицирани параметри.
Целта на изследването е да предложи модел
за оптимизиране на вътрешнозаводския транспорт (ВЗТ) в логистичната система на дървообработващите и мебелни предприятия, който да
бъде основата за изграждане на система за мониторинг, контрол и управление на транспортните операции. Основната задача на изследването е адаптирането на математически модел
[6], позволяващ оптимизиране на общите разходи за транспорт на суровини и материали и
изследване влиянието на отделните параметри
на модела (v - обем на логистичната единица
придвижвана продукция, полуфабрикати и изделия за комплектоване, s – транспортни разходи за единица продукция, ct - специфични
разходи за съхраняване и обработване на про-

дукция на всеки един от етапите на технологичния процес – в цехове, външни и вътрешни
складове, сушилни и др.) върху изменението на
тези разходи. Данни за изследването са взети,
от големи и средни дървообработващи и мебелни предприятия, които разполагат с добре
развита система за вътре фирмено придвижване на материални ресурси и собствен парк от
транспортни средства. В анализа се борави със
средни стойности на различните видове разходи, получени след статистическа обработка на
първичните данни.
Резултати и обсъждане
Предложеният логистичен модел за оптимизиране на обема на транспортните услуги, необходими за поддържане на нормален процес
на работа в дадена логистична система се основава на определяне на оптималния обем и
брой на доставките. Моделът е изведен [5, 6]
въз основа на функцията за общите годишни
разходи, свързани с транспортиране на продукция и полуфабрикати, съхраняването й и
поддържането на запас, която може да се
представи в следния вид:
c .v s.q
(1)
c(v )  t 
  v max  v  ,
2
v
където
v е обемът на единична партида (логистична единица) транспортирана продукция, см3;
q – средния общ обем придвижвана в
системата от продукция, m3;
ct – специфичните разходи за съхраняване и обработване на запас, лв.;
s – разходите за обработване и транспорт на единична партида продукция
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(транспортни разходи, разходи за натоварване и разтоварване и др.), лв.;
λ – коефициентът, отчитащ специфични
надбавки при неефективни транспорти
операции и незапълване на капацитета
на ВЗТ,
vmax - максимален обем на ВЗТ, m3.

c(v)1 са разходите за съхраняване на запасите
от материали, които нарастват с увеличаване
на обема на единичната партида от продукция,
c(v)2 – транспортните разходи, които намаляват
с увеличаване обема на логистичните единици
и c(v)3 – разходите, свързани с не оползотворяване на част от обема на транспортните средства, които намаляват с увеличаване на обема
на логистичните единици, но значително поплавно.

Функцията на общите разходи (1) в графичен вид c(v) е представена на фиг. 1, където
2000.00

c(v)1
c(v)2

c(v), хил.лв.

1600.00

c(v)3
c(v)

1200.00
800.00
400.00
0.00
0

5

10

15

20

25

30

v, m3
Фиг. 1. Зависимост на сумарните разходи - с(v), разходите за съхраняване и обработване на запасите - с(v)1,
разходите за транспорт - с(v)2 и разходите за неефективен транспорт – с(v)3 от обема на логистичната единица
v

v opt 

Сумарната крива – с(v) преминава през минимум, което позволява да се определи оптималния обем - vopt на логистичните единици при
съответния примерен общ обем на транспортираната продукция през системата за ВЗТ в даденото предприятие.
Предварително изследване на възможностите за приложение на модела [6] позволява да се
проследи влиянието на параметрите - v - обемът на единична партида (логистична единица)
транспортирана продукция, s – разходите за
обработване и транспорт на единична партида
продукция, ct – специфичните разходи за съхраняване и обработване на запас и др. върху
промяната на различните видове разходи и
върху посоката на отместване на оптималния
обем на доставките – vopt.
След минимизиране на функцията за общите
разходи с(v) и извършване на съответните математически преобразования са изведени математическите зависимости за двата основни
параметъра на модела:
- оптимален обем на логистичната единица
в вътрешнозаводската система на дадено
предприятие:

-

2 .s.q и
c t  2 .

(2)

оптимален брой на транспортираните логистични единици:
qc t  2 .  .
(3)
n opt 
2 .s

Управленските решения на мениджърските
екипи по управление на запасите и вътрешнозаводските транспортни дейности се определят
основно от изменението именно на тези два
основни параметъра на модела и в зависимост
от останалите величини, като общ обем транспортирана продукция, разходи за обработване
на логистичните единици, транспортни разходи,
разходи за съхраняване на запаси и др. За това
ще насочим вниманието към тези връзки и зависимости.
Както е изяснено при изследването на разработения модел и предварително формулираните условия в предишни публикации [6, 8],
съществено влияние върху vopt при транспорт
на дървесина оказват: общата потребност от
запаси в дадено предприятие – q, т.е. общия
обем от транспортирана през вътрешнозаводс-
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тираната продукция и разходите за неговото
транспортиране и обработване при постоянни
разходи за съхраняване - ct и коефициент, отчитащ разходите при неефективни транспорти
операции и незапълване на капацитета на ВЗТ . Вижда се, че логистик-мениджърите трябва
да се насочат към повишаване обема на логистичните единици с нарастване на изследваните
показатели за предприятието.

ката транспортна система продукция и разходите за обработване и транспорт на единична
партида продукция – s. Именно за това при
прилагане на модела за оптимизиране на ВЗТ
ще проследим съвместното влиянието на тези
две величини върху оптималния размер на превозваните логистични единици и техния оптимален брой.
На фиг. 2. е показано влиянието на едновременното повишаване на обема на транспор-
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Фиг. 2. Изменение на vopt на логистичните единици в зависимост от общия обем придвижвана продукция- q и
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30.00

nopt

25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
10 30
50 70
90 110
130
s, хил. лв.

150

170 10

30

50

70

90

q, m3

Фиг. 3. Изменение на оптималния брой на придвижваните логистични единици - nopt единици в зависимост от
общия обем придвижвана продукция- q и размера на транспортните разходи - s

Оптималният брой на придвижваните във
вътрешнозаводската транспортна система логистични единици при конкретните показатели
на изследване се влияе от q и s по доста поразличен начин. На фиг. 3 е представено това
влияние и се вижда, че nopt преминава през зона
на значително повишаване при увеличаване на

транспортните разходи, след което започва да
спада рязко, с повишаване на стойността на q.
От това следва, че при високи стойности на
транспортните разходи и повишен общ обем на
придвижвана продукция при конкретните ct и ,
оптималният брой на логистичните единици в
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системата или организацията, трябва да се намали.

измерения на показателите в дадена вътрешнозаводска транспортна система.

Изводи
Обобщените изводите, които могат да се
направят от проведеното изследване са следните:
величините, които пряко и съществено
влияят върху функцията на сумарните
разходи за поддържане на вътрешнозаводската транспортна система на дадено
предприятие са общия обем на транспортираната продукция - q и разходите за
транспорт и обработване на отделната
логистичната единица – s;
средният оптимален обем на една логистичната единица и броят придвижвани логистични единици са основните параметри за взимане на ефективни управленски
решения и предложеният модел позволява непрекъснатия им мониторинг при
всяка промяна в конкретните стойностни
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POSSIBILITIES FOR OPTIMIZATION OF INTERNAL TRANSPORT
Stanislava Kovacheva, Petar Nikolov, Nikolina Ilkova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The possibilities for monitoring, analyzing and forecasting of the behaviour of Internal Transport Systems are
analyzed in the article to improve the level and reliability of service. Based on the study is proposed a model and
the methodology for analyzing and evaluating of transport service in workshops and storage areas in industrial logistics systems. Approbation of the model and methodology shows that they can be applied in the management
practice of woodworking and furniture companies
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Резюме
Интелигентност в управлението на устойчивото развитие се осигурява чрез информационната технология
бизнес интелект. Тя предоставя възможност за анализ на процесите чрез систематизиране на регистрирани
факти по определени правила, обобщаването и анализирането им за извличане на връзки и закономерности.
Основни нейни аспекти са: обслужване изработването на управленски решения от различно естество на различните управленски нива чрез анализ на обобщена информация; използване на данни от разнородни източници
и формати в качеството на факти интегрирани за целите на анализа; изграждане на модел за осигуряване многоаспектност на изследването на факторите на влияние и критерии за тяхната оценка. Софтуерната реализацията на бизнес интелект технологията използва два подхода – реален и виртуален склад на необходимите за
анализ данни. Виртуалният реализира асоциативни връзки в интегрираните данни. В реалния склад се съхраняват предварително обобщени стойности на фактите. Разгледани са реализации на двата подхода - QlikView и
MS SQL Server и е направена сравнителна характеристика.
Ключови думи: устойчиво развитие, бизнес интелект, подпомагане на управленски решения, многоаспектен
модел на анализ, интегриране на данни, платформа за бизнес интелект.
Key words: sustainable development, business intelligence, decision support, multidimensional analysis model,
data integration, business intelligence platform.

ничава само до бизнеса. Във всеки един аспект
от интелигентното управление на устойчивото
развитие съществува информация, която е необходимо да бъде съхранена, обработена, анализирана и превърната в качествен източник и
основа за вземане на обосновани, адекватни
решения за действие. Бизнес интелект технологията подпомага възприемането на взаимоотношения и връзки на регистрирани факти по
начин, който да направлява действия към желана цел.

Увод
„Устойчивото развитие е развитието, което
задоволява нуждите на настоящето, без да застрашава възможностите на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди” е една от
най-често употребяваните дефиниции. В контекста на устойчивото развитие се разглежда
устойчиво общество и неговите модели на живот като динамичен процес на взаимозависимост и взаимодействие между различни системи [2]. В дейностите по управление на този динамичен процес свързани с регистриране,
проследяване, отчитане на промени и вземане
на решения за направляване на действията в
определена насока е обосновано използването
на технологията бизнес интелект (Business
Intelligence). Това е съвременна информационна технология за събиране, съхраняване, анализиране, извличане на модели, закономерности и връзки и предоставяне на достъп до интегрирани данни, които да спомагат вземането на
най-добри управленски решения [5]. В тази дефиниция под „управленски решения” не се има
предвид само решения, водещи до икономически просперитет, но и свързаните със социална
справедливост, опазване на околната среда и
глобалното сътрудничество във всички аспекти.
По този начин устойчивото развитие следва да
осигури намирането на баланс във всички тези
направления (фиг. 1). Технологията не се огра-

Фиг. 1. Компоненти на управление на устойчивото
развитие

1. Управление на устойчивото развитие
За осъществяване целите на устойчивото
развитие и спазването на ангажиментите поети
на международно равнище е разработена национална стратегия за устойчиво развитие [3]. В
нея е формулирана необходимостта за разработване на инструменти в помощ на вземане
на информирани решения с отчитане на всички
разходи, предимства и конкуренцията в глобален мащаб. Освен това са заложени цели и са
планирани действия и инструменти „които ин-
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не”, „задълбочено възприятие” за същността на
протичане на дейността и нейните процеси.
- Предоставяне на извлеченото познание
Полученото чрез бизнес интелект познание е
необходимо да бъде предоставено на разположение за използване от управлението. Този аспект се отнася до начин на представяне и визуализиране за извличане на максимална полза
от аналитичните резултати.
Описаните аспекти на бизнес интелект технологията показват, че тя реализира процес на
преобразуране на данни, регистрирани в хода
на протичане на наблюдавана дейност в познание в дълбочина, което е полезно и използваемо за нейното управление. Приложението на
бизнес интелекта в управлението на дейност
превръща управлението в интелигентно, което
е предпоставка и основен фактор за нейното
устойчиво развитие (фиг. 2).

тегрират икономически, социални и екологични
аспекти и представляват единна рамка за създаване на общи правила, процедури и изисквания при разработването на стратегически, планови и програмни документи с въздействие
върху устойчивото развитие.”
В този смисъл стратегията като документ
ще продължава да се развива според потребностите на времето и да изпълнява основната
си роля да „предизвестява навреме потенциални заплахи за устойчивото развитие и да инициира превантивни действия/дейности”. За изпълнението на заложените цели и задачи в националната стратегия е разработена и система
от индикатори за мониторинг и оценка.
Изложените положения в стратегията обосновават необходимостта, мястото и ролята на
информационната технология бизнес интелект
в управление на устойчивото развитие.
2. Аспекти на бизнес интелект технологията
Основни аспекти на бизнес интелектът са:
- Осигуряване на ефективен достъп до
данни, налични в разнородни източници и
с разнообразни формати и превръщането им в използваеми за целите на управлението.
Текущото оперативно информационно осигуряване на дейности независимо от областта –
икономическа, публична, административна или
социална генерира различни информационни
потоци. Идентифицирането и уточняването на
вида на връзката с тях е първият етап и предпоставка за предоставяне на възможност на
управлението за пълноценно използване на
данните от тези потоци. Те се явяват вход за
бизнес интелект технологията.
- Интеграция на данни свързани с отделни
дейности за осигуряване на общ поглед
върху цялостния процес, чиито елементи
са те.
Този аспект е свързан със създаване на информационен поток от данни с единен и хомогенен формат, предназначен за използване за
анализ.
- Синтез на информация
Информация се синтезира от данните в интегрирания информационен поток чрез анализ,
свързан с прилагане към тях на правилата на
дейността / процеса чрез подходящи модели и
конкретни формули. Моделирането е ориентирано към обобщаване на данните. Така синтезираната информация представлява „опознава-

Фиг. 2. Бизнес интелект за управление на
устойчивото развитие

3. Подходи за реализация на аспектите на бизнес интелекта
Подходите за реализация на аспектите на
бизнес интелекта ще бъдат разгледани в два
типа платформи – QlikView [7] и Microsoft SQL
Server [8].
3.1. Достъп и интеграция на данни
Данните от избрани източници се интегрират
чрез специализирани процедури. Чрез тях се
извършват необходимите трансформации за
уеднаквяването и хомогенизирането им. Примерна интеграционна процедура в MS SQL
Server е показана на фиг. 3.
В двете платформи са реализирани различни
подходи за организация на интегрираните данни
– виртуален и реален склад с данни.
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жанието на специализираните складове се получава като извадка от интегрирания склад. По
такъв начин е реализиран входният информационен поток за бизнес интелект в платформата Microsoft SQL Server.

Фиг. 3. Бизнес интелект – интеграция на данни

3.1.1. Подход виртуален склад с данни
Подходът виртуален склад се реализира в
оперативната памет. Входните данни се третират като свързан набор от полета. Полетата
може да се извличат от електронни таблици,
таблици в релационна база данни (SQL), текстов или уеб файл с редова структура, база
данни на системи за планиране на ресурси
(ERP), за управление на доставки (SCM), връзки
с клиенти (CRM) и др. Така заредените полета с
данни от източниците представляват таблици.
Между полета от различни таблици се генерират асоциации на принципа еднаквост на имена.
Асоциациите не са релации. Релации се установяват между полета във физически таблици.
Така виртуалният склад представлява асоциативна база данни – фиг.4.

Фиг. 5. Бизнес интелект с реален интегриран склад

3.2. Синтез на информация в задълбочено познание
Синтезът на информация се осъществява
чрез прилагане на бизнес правилата, на които е
подчинена дейността изразени чрез формули за
изчисления с данните. Освен това синтезът се
осъществява върху интегрираните данни след
структурирането им според правилата на специфичен модел. Моделът е многомерен. Той
изисква представяне на данните в контекст на
избрани признаци, свойства. Признаците се наричат дименсии, а данните – мерки. Дименсиите се дефинират с йерархични нива. Тази
структура на дименсиите прави възможно изчисляването на агрегирани стойности на мерките. Многомерният модел осигурява получаването на задълбочено познаване на дейност
чрез обвързването на различни гледни точки и
степени на подробност (детайлни и агрегирани
стойности).
3.2.1. Многомерен модел при виртуален склад
Многомерният модел е непряко реализиран
в асоциативната база на виртуалния склад.
Всяко поле на базата може да се третира като
дименсия. Йерархии се дефинират пряко чрез
указване на полета като техни нива. Начин на
агрегиране се дефинира чрез формула. Агрегираните стойности могат да се детайлизират
за нивата на йерархията.

Фиг. 4. Бизнес интелект с виртуален интегриран
склад

На този принцип е реализацията на входния
информационен поток за бизнес интелект в
платформата на системата QlikView.
3.1.2. Подход реален склад с данни
При този подход за интегрираните от различни източници данни се създава самостоятелно хранилище (склад) – фиг. 5.
Възможно е разделянето на данните между
няколко по-малки специализирани склада, тясно орентирани към определен елемент на цялостната дейност на организацията. Възможно
също така е съвместното съществуване на интегриран и специализирани складове. Съдър-

3.2.2. Многомерен модел при реален склад
Прилагането на многомерния модел към реален интегриран или специализиран склад е
свързано с изграждането на структура с данни
наречена куб. Кубът се дефинира чрез указване
на полета – дименсии, структура на йерархията в дименсията и мерки. Дефинирано чрез

92

Анна Розева, Елена Боюкова

ниране на филтри чрез дименсии и / или техни
нива. Стойностите на мерките за избраните нива на дименсии и филтри се извличат от куба.
Налице е възможност за динамична промяна на
структурата на отчета и автоматично опресняване на съдържанието.

формула агрегиране на мерките за нивата на
йерархия се изчислява и резултатите се съхраняват в куба. Пример за куб в средата на MS
SQL Server е показан на фиг.6.

Фиг. 6. Многомерен модел с реален интегриран
склад

3.3. Предоставяне на извлечено познание
Полученото чрез синтез на информация от
анализираните данни познание се предоставя
чрез командно табло, карти на производителност, автоматични предупреждаващи отчети и
портали по заявка. Командно табло на система
с бизнес интелект върху QlikView платформа
за анализ на продажби на дървесина по прогнозни количества е показано на фиг. 7. Дименсиите са достъпни за избор от списъци. Диаграмите представят изчислени по зададени
формули стойности. Всяка от тях предоставя
поглед върху изходните данни. Групирането им
в командното табло дава възможност за едновременно проследяване ефекта от промяна на
избрани стойности от списъци в различните
изгледи. По такъв начин се проявява ефектът
на многомерния модел за анализ на данни и
генериране на познание. Приложение с бизнес
интелект, разработено с QlikView също за област на горското стопанство е представено в
[4].

Фиг. 8. Представяне на аналитични резултати чрез
динамично генериран отчет

4. Сравнителна характеристика на подходите
за реализация на бизнес интелект
Подходите за реализация на интелигентно
управление чрез бизнес интелект технология в
платформите на QlikView и MS SQL Server ще
бъдат сравнени и оценени според следните
критерии:
- Разходи за проектиране и внедряване
Решението с изграждане на интегриран
и/или специализирани складове с данни е свързано с по-големи разходи и изисква попродължителен период за проектиране и разработка. Необходимо е да се планира структурата на склада и да се проектира неговата схема.
Виртуалният склад, създаван в паметта се генерира при зареждане. Предварително се проектират асоциациите между полетата, което е
свързано с уеднаквяване имена на полета в източниците на данни.
- Гъвкавост на структурата
Възникването на нови източници на данни се
поема от виртуален склад чрез презареждането
му. Реалният склад изисква препроектиране на
схемата и установяване на връзки с новите
таблици.
- Гъвкавост на анализа
Асоциативният характер на виртуалния
склад допринася естествено за генериране на
анализи със случаен избор на дименсии и
формули с мерките. Кубовете в реалния склад
са с предварително дефинирани дименсии и
йерархии. Те съдържат предварително изчислени агрегирани стойности на мерките за комбинациите на така дефинираните дименсии.

Фиг. 7. Представяне на аналитични резултати чрез
командно табло

Предоставяне на аналитични резултати чрез
динамично генериран отчет е показан на фиг. 8.
Отчетът се генерира динамично върху създаден куб чрез избор на дименсии и/или нива
от йерархичната им структура, мерки и дефи-
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данни и бизнес интелект, докато QlikView е самостоятелна платформа.
Друга насока на приложението на бизнес
интелект технологията е за обучение. Целта е
да се формира начин на мислене за обхващане
на различни проблеми - икономически, социални и екологични в тяхното единство и взаимовръзка; отговорност за създаването на устойчиво бъдеще и в крайна сметка съдействие за
формиране на гражданско общество. В тази
връзка в неформално запитване с информативен характер на работещи в различни сфери и
професии както в държавния така и в частния
сектор се установява наличие на желание за
действия в посока целите на устойчиво развитие, но и нужда от информираност. За това
може да допринесе бизнес интелект система,
която да има и информативен, и обучаващ характер. Отчитането чрез нея на общия едновременно с индивидуалния принос ще повиши
интереса и ще стимулира към действия в посока целите на устойчиво развитие. Подобно приложение е разработено от QlikView за следене
емисиите на въглероден двуокис от административни сгради в Обединеното кралство [6]. В
него се представят данни както за град като
цяло, за различни категории сгради (училища,
болници и т.н.), така и емисиите за конкретна
сграда (институция). Анализите с различна степен на обобщение и перспектива, предоставени
от бизнес интелекта, допринасят за формиране
на тип мислене и нагласа за това [1] идеята за
устойчиво развитие да придобие сила, когато
се възприеме като един нов цивилизационен
проект, който е вкоренен в традициите и човешката психика.

Приемането на нововъзникнали данни е свързано с преструктуриране на куба и неговото
преизчисляване.
- Успешност на проекта за управлението
Успехът на проект с бизнес интелект технология се определя от ползата, която носи за
изработване на адекватни и информирани решения. Критерии за това са предоставяне на
директен поглед върху наличните данни и гъвкавост на комбинирането им за синтез на информация, която да предпоставя получаването
на задълбочено познание за процесите. Резултати от сравнение по изброените критерии на
QlikView и платформа с кубове са показани на
фиг.9.

Фиг. 9. Сравнителна характеристика на подходите
на QlikView и кубове за реализация на бизнес интелект

Успехът на проект за бизнес интелект се определя също и от [9]:
- Обхващане на стратегическото и тактическо управление;
- Моментален достъп до данни с възможност за произволно свързване и подреждане;
- Изпълнение на замисъла на проекта с
внедряването му;
- Максимално използване чрез интегриране на наличните структурирани данни.

Литература
1. Grober, U. Die Idee der Nachhaltigkeit als
zivilisatorischer Entwurf. Politik und Zeitgeschichte.
B24/2001. http://www.bpb.de/files/7BHTYD.pdf.
2. Капра, Ф. Скрити взаимовръзки. Да мислим и действаме в мрежа. Икономиката, политиката, науката и
обществото. Берн. 2002. http://www.dadalosiizdvv.org/nachhaltigkeit_bg/grundkurs_1.htm.
3. Проект на Стратегия за устойчиво развитие на Република България. 2007. http://www.potrebitelvikbg.org/files/SDS_31_07_2007_last_version.pdf.
4. Розева, А., Георгиев, Г. Информационни технологии
за подпомагане на мениджмънта и методика за
приложението им в горския сектор, Сп. „Управление и устойчиво развитие”. No 1. 2009. стр.
367−372.
5. http://competitive-intelligence.mirum.net/businessintelligence/definition-business-intelligence.html.

Изводи и препоръки
Възможността за използване преимуществата на бизнес интелекта за целите на интелигентното управление на устойчивото развитие е
несъмнена. Приложението й издига управлението на качествено ново равнище, при което то
може да отговори на предизвикателствата на
осигуряване на устойчиво развитие. Представените подходи са работещи платформи с доказани качества. MS SQL Server е интегрирана
платформа за поддръжка на оперативни бази

94

Анна Розева, Елена Боюкова

6.
7.
8.

http://demo.qlikview.com/QvAJAXZfc/opendoc.htm?
document=Public%20Sector%20Emissions.qvw&ho
st=Demo10&anonymous=true.
http://www.qlikview.com/.
http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/a
nalysis-services.aspx.

9.

Business Intelligence in the Public Sector. The Value
of Efficient Resource Utilization. Aberdeen Group.
2010. http://c.aberdeen.com/p/6493/30411276/
KDigtR56Dx/pdf.aspx.

INTELLIGENT MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT – ASPECTS AND
SOFTWARE APPROACHES
Anna Rozeva, Elena Boiukova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Intelligent management of sustainable development is enabled by the business intelligence information technology. It provides for the analysis of processes by aggregating registered facts according to specified rules, classification after elaborated criteria and analysis for deriving relationships and patterns. Basic business intelligence aspects concern: support the elaboration of management decisions of various types and hierarchical levels through
analysis of aggregated information; involving data from different sources and formats as facts integrated for fitting
the analysis purposes; designing a model providing for multi-aspect investigation of factors influencing a process
and criteria for their assessment. The software implementation of business intelligence technology is performed in
one of two general approaches – real and virtual warehouse of data needed for analyses. Virtual approach establishes associations among integrated data. The real warehouse stores pre-aggregated values of facts. Software
systems developed according to these approaches, QlikView and MS SQL Server are presented and discussed.
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Резюме
Настоящата статия има за цел да направи анализ на развитието на информационните и комуникационните
системи, бизнес системите и формиране на системите за е-бизнес. Всичко това се разглежда през призмата на
обособяването и развитието на компютърните и компютърно-информационни системи, структурата на информационно-комуникационната система и нейния жизнен цикъл. Направените изследвания правят опит за изграждане на една неутрална оценка на процеса на внедряването на информационните технологии, ефективността
на информационните системи и насоките за тяхното развитие, от гледна точка на двата основни субекта - разработчик и потребител. Основният акцент на изследването е поставен върху информационно-управленските
системи предназначени за отраслови икономически субекти от производствената сфера.
Ключови думи: е-бизнес, компютърно информационни системи, отраслови икономически субекти.
Keywords: e-business, computer information systems, industry operators.

отраслови икономически субекти от производствената сфера.
Поставената в статията цел се реализира в
направленията на анализиране развитието на
информационните и комуникационните системи, бизнес системите и формиране на системите за е-бизнес. Всичко това се разглежда
през призмата на обособяването и развитието
на
компютърните
и
компютърноинформационни системи, структурата на информационно-комуникационната система и
нейния жизнен цикъл.

Увод
Понастоящем за никого не е необходимо да
се доказва потребността от информационните
технологии за развитието на обществото и конкретно за развитието на бизнеса. Тази на пръв
поглед очевидна истина съдържа обаче един
многопланов, а понякога и вътрешно противоречив характер, което налага изследване и
изясняване на въпросите и проблемите, които
поражда развитието и внедряването на информационните технологии в различните области
на живота и дейността на отделните индивиди,
организации и обществото, като цяло.
Нито един икономически субект не може да
функционира успешно, ако не използува достиженията на съвременните информационни и
комуникационни технологии. Трябва да отбележим, че последното е от изключително значение, тъй като двете понятия са почти неотделими, особено след появата на глобалната
мрежа Интернет.
Целта на изследването е да се направи опит
за една неутрална оценка на процеса на внедряването на информационните технологии,
ефективността на информационните системи и
насоките за тяхното развитие, от гледна точка
на двата основни субекта (разработчик и потребител).
Обект на изследване са информационноуправленските системи предназначени за отраслови икономически субекти от производствената сфера.
Предмет на изследването е параметризиране на оценката на ефективността на е-бизнеса
(компютърните информационни системи) за

1. Състояние на проблема
С бързия темп на еволюция на информационните и комуникационни технологии освен
„цифрова пропаст” се отваря и нова – тази на
Интернет потреблението. Като цяло, това дигитално разделение пречи на активното участие в
Новата икономика, наричана още информационна. Тя е свързана със създаването, разпределението и използването на знанието, а нейна
инфраструктура е световната информационна
мрежа. В това се състои смяната на принципа
на икономическо развитие, при което съществено се намаляват материално - ресурсните и
производствените ограничения на „границите
на растежа”. Атрибутите на Новата икономика
са човешкият и интелектуалният капитал, уникалността на нематериалните активи, високите
темпове на развитие посредством иновации,
поради това, че производствените и управленските технологии се обновяват непрекъснато.
Развитието на информационните технологии
и бизнеса се осъществява паралелно и свърза-
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неса да развива своите системи за управление,
т.е мениджмънта.
Въвеждането на съвременните информационни системи е сложен и скъп процес. За да
може той да даде очакваните резултати, е необходимо да се реализира за срещане на потребностите и очакванията на потребителите с
това, което се предлага и разработва от софтуерните компании.
Наред с общите цели двете страни имат и
някои противоречащи си елементи. Те основно
са свързани с това, че от една страна, разработчиците целят да продадат, колкото се може
по обемен пакет, което е свързано със стойността на системата, а от друга, потребителите
се стремят да го минимизират, като стойност и
да максимизират ползите от неговото внедряване.

но, като внедряването на първите дава отражение, както върху парадигмите на управлението,
така и върху подходите, методите и техниките
на управление. Едновременно с това се осъществява и драстично развитие на информационните технологии.
През последните години интересът към цялостните решения за управление на бизнеса у
нас определено расте, въпреки че при настоящото ниво на българската икономика, за организациите не е лесно да инвестират в своята
информационна инфраструктура. Значителна
част от тях го правят с надеждата за възвращаемост на вложените средства. Предприятията,
които избират ново информационно решение,
задължително търсят интегрирана система, а
значението на чуждестранните абревиатури
MRP и ERP вече не е тайна за финансовите и
управляващите директори, особено ERP – съкращението, възприемано като синоним на връх
в автоматизацията на бизнеса.
През 90-те години концепцията ERP
(enterprise resource planning – „планиране ресурсите на предприятията”) отразяваше найавангардните течения в сферата на бизнес приложенията. Идеята се състоеше в това, че с
помощта на ERP системите се целеше да се
постигне промяна в методите на работа и обединяване на всички оперативни центрове в единен механизъм, предоставящ информация за
организацията. За някои потребители обаче,
тази мечта не се реализира.
Докато ERP приложенията са ориентирани
повече към автоматизацията на бизнес процесите, CRM системите са фокусирани върху
натрупването и анализирането на данни за клиентите.
За CRM има различни дефиниции. Според
някои автори, това е технология, базирана на
методите за организация на база от данни (data
warehouse) и средства за анализ (data mining),
а според други определения, CRM е обща концепция за развитие на взаимоотношенията с
клиентите на предприятието. Всъщност понятието CRM включва в себе си всяка стратегия за
управление на отношенията с клиентите.
Развитието и внедряването на информационните технологии в бизнеса са свързани с
един двустранен процес с една обща цел, която
обаче трудно се формира само под влияние на
пазарните механизми. Този двойствен характер
се определя от една страна, от развитието на
хардуерната и софтуерна промишленост, а от
друга от състоянието и потребностите на биз-

2. Основни направления за решаване на проблемите
Паралелно с посочените основни моменти
на процеса свързан с внедряването на информационните системи в управлението е необходимо да бъдат изяснени и някои аспекти свързани с развитието на двата субекта на процеса
и които са следствие на икономическите процеси, както на национално, така и на регионално и глобално ниво.
Първото направление на този процес е
свързано с развитието на компютърната техника и информационните и комуникационни технологии, намиращо израз в краткия им жизнен
цикъл и особената динамика в ценовите параметри.
Второто направление е свързано с развитието на самите системи. Конкуренцията в тази
област води, както до намаляване на ценовите
параметри, като относително измерение, така
и до промяна на целевата аудитория, към която
са насочени тези системи. По отношение на
целевата аудитория, когато се касае за отраслови икономически субекти, трябва да се има
предвид, първо дали те са от реалната или от
частта на финансовата икономика. След това
първите трябва да бъдат диференцирани, дали
се отнася до производствена дейност или до
дейност свързана с услугите т.е ютилитис сектора. Последната диференциация е свързана,
както с целевата насоченост на системите за
информационно осигуряване на бизнеса, така и
с техния състав и т.нар. минималност.
Процесите на икономическа криза в икономиката и спада в производството, поставят
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расловите особености свързани с конкретната
дейност, така и от гледна точка на използуваните ИКТ. В случая, от значение е, както разглеждането на икономическото състояние на
отрасловите икономически субекти потребители на информационните технологии, така и
състоянието на ИКТ в националната икономика.
Обобщението на разглежданите направления, трябва да даде възможност за синтезиране
на унифицирани и специфични за дадените
субекти критерии и показатели за избор на
система или начин на информационно обслужване на управленската дейност.
Критериите и показателите се дефинират в
зависимост от една поликритериална оценка,
отчитаща, както особеностите на отрасловия
субект – потребител, така и спецификата на
отделните системи свързани с информационните технологии. При това трябва да се отчита
и специфичната природа на ИКТ и начина, по
който те дават отражение върху стопанските
резултати. Конкретно в случая, приноса на ИТ
е иманентен в крайния резултат и неговото
отделяне от него не може да се осъществи
механично чрез прости изчислителни процедури.
Когато се касае за оценка на дадена ИТ система, тя винаги се осъществява, както от гледна точка на унификацията и спецификацията на
самата система, така и от специфичните потребности на крайния потребител.
Не на последно място, когато се прави избор на система или направление за информационното осигуряване на дейността на даден
икономически субект, трябва да се отчитат
тенденциите в развитието, както на самите
информационни системи, така и в развитието
на подходите и системите за фирмено и корпоративно управление.
Една от възможностите за постигане на побърз икономически растеж в съвременния постоянно променящ се свят е тясно свързана с
използването и разпространението на информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
сред бизнеса и обществото.
Бързото развитие на технологиите налага
нови стандарти за вземане на управленски решения на всички нива на икономиката - микро,
мезо и макро. Решенията за технологично развитие на микро ниво са продиктувани от желанието на компаниите да бъдат по-конкурентни
чрез по-ефективно използване на ограничените
ресурси и създаването на продукти с уникални

редица нови проблеми, както за сектора на
производството, така и за сектора за създаване
на информационни системи и обслужване.
Това намира израз преди всичко в диверсифициране на услугата предлагана от ИТ сектора.
Отрасловите икономически субекти от производствената сфера започват да прилагат методи в управлението на своята дейност, които в
миналото се свързваха с изнасяне на част от
производството (аутсорсинг), сега с изнасяне
на част от управленската дейност свързана с
обработката на информацията.
Усъвършенстването на системите за управление, чрез внедряване на информационните
технологии, доведе до модифициране на управлението на бизнеса, като формира едно
ново понятие „електронен бизнес”. При това, ебизнеса не се отнася само до определена категория икономически субекти, а отразява техните връзки в обществото, като цяло, във вътрешен и глобален аспект.
Е-бизнесът се превърна в глобална категория, отразяваща развитието на връзките в обществото в глобален план, като тази многоплановост дава отпечатък върху дейността на
всички субекти в обществото и разбира се основно на тези, които са отраслови икономически субекти и от които в най-голяма степен зависи икономическия растеж и просперитета на
нацията [1].
Тези процеси анализирани в аспекта на нарастващата конкуренция и необходимостта от
повишаване на конкурентоспособността на
националните отраслови икономически субекти
във вътрешен, регионален (общностен) и глобален мащаб, определят мястото и значението
на информационните технологии за тяхното
бъдещо развитие.
Същността и развитието на съвременните
информационно-управленски системи се анализира в аспекта на тяхното взаимно влияние и
зависимост с това на бизнеса, за който те са
предназначени. Този процес се изследва по
посока на промяната на парадигмите в управлението под влияние, както на развитието на
самите системи за управление, така и под влияние на глобализазационните процеси и информационните технологии.
Приложението на информационните технологии е непосредствено свързано с нивото и
тенденциите на развитие на корпоративното и
фирмено управление. При това, отраслово
икономическите субекти са разглеждани, като
предметна област в зависимост, както на от-
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конкурентоспособен технологичния сектор в
България и ще привлече чужди инвестиции.

характеристики [2]. Тези решения в голяма
степен зависят от макро- средата. Решенията
на макро ниво са значително по-сложни поради
търсенето на баланс между ненамесата на
държавата в пазарните механизми и създаването на среда, която да благоприятства за устойчив икономически растеж на базата на повисока конкурентоспособност на отделните
пазарни субекти.
Намирането на този баланс е задължително
условие за хармонично развитие на икономиката на една страна. Изпадането в крайности при
всички случаи не води до нормално развитие на
стопанския живот. Световната практика показва, че няма силно развита в икономическо отношение страна, която да не провежда целенасочена политика за развитие на технологиите,
вкл. и чрез мерки, близки до субсидии, даване
на приоритети и фискални облекчения.
Информационното общество само по себе
си не е технология, а по-скоро начин на общуване, изискващ определена технологична инфраструктура. То е среда за развитие на взаимоотношенията в почти всички области на живота. Връзката между ИО и
технологичното
развитие е двустранна. От една страна технологичните компании са ключов фактор при
изграждане инфраструктурата за ИО. При този
процес търсенето на услугите и продуктите на
български специалисти и фирми, които найдобре познават спецификата на местната среда, несъмнено ще се увеличи. От друга страна,
по-добрата инфраструктура ще направи по-

Заключение
През последните години България води последователна политика в областта на информационното общество. Тя излиза извън рамките
на технологиите, определя качествено новото
развитие на цялото общество и включва области, като:
- въвеждане на съвременни информационни технологии; единна информационна и комуникационна среда;
- информационна и комуникационна индустрия;
- информационна система за националния
кадастър; сигурност и отбрана; съдебна
система; статистика и наблюдение на
развитието на ИО;
- електронна търговия и др.
Само в условията на развита информационна инфраструктура, синхронизирана с европейските и международните стандарти, фирмите в България ще могат успешно да се конкурират на глобалния пазар.
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Abstract
The article is an analysis of developments in information and communication systems, business systems and
creating systems for e-business. All this is seen through the prism of differentiation and development of computer
and computer information systems, the structure of information and communication system and its life cycle. The
aim of this paper is to attempt for a neutral assessment of the process of implementation of information technology, the effectiveness of information systems and guidelines for their development in terms of two main subjects,
developer and user. Object of research are information-management systems for industry operators from the production areas.
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА НОВИ СТАНДАРТИ ВЪРХУ ТЪРСЕНЕТО
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Николай Нейков, Ангел Петков
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Резюме
Въвеждането на нови стандарти за качество при производството на една стока води до определени последствия, някои от които са свързани с нейната себестойност. Към настоящия момент се осъществява въвеждане
на стандарти „Стара планина” и БДС относно качеството на основни хранителни стоки. Това поставя въпроси
относно влиянието на изменената себестойност , а оттам и цената на потребителските пазари върху търсенето
на тези стоки. Проблемът е нов и неизследван, което прави настоящата разработка особено актуална.
Ключови думи: Стандарти „Стара планина”, БДС, хранителни стоки.
Key words: Quality standards, groceries.

1. Състояние на проблема
През 2010 г. в България са въведени две
основни групи стандарти - при производството
на млечни продукти (сирене, кисело мляко и
др.) и на месни продукти. При млечните продукти са въведени нови стандарти като БДС,
съответно БДС 15 2010 за бялото саламурено
сирене и БДС 12 2010 за българското кисело
мляко. За месните продукти са въведени стандарти (9 броя, за 20 месни продукта [3, 4]) за
производството им, като продуктите, които ги
удовлетворяват ще носят знак „Стара планина”
В информационните източници (интернет,
медии) се появиха множество мнения относно
пазарните ефекти, които въведените стандарти
биха предизвикали. Те могат да се обобщят до:
- Увеличаване на цената на стоките [1-4].
Бялото саламурено сирене се e продавало по средна цена 4,74 лв. [5] през
2009 г. През 2010 се забелязва 7% [4]
увеличение, а предполагаемата цена на
сиренето след въвеждането на новия
стандарт ще бъде над 9 лв. за килограм.
Месните продукти се предполага да поскъпнат двойно [6].
- Изменение на цените на суровините за
производството на продуктите, подлежащи на стандартизация [2].
- Запазване качеството на сиренето и киселото мляко [1] и повишаване качеството на колбасите [6].
Проведено проучване на Националния център за изследване на общественото мнение [8]
през м. май 2010г. е установило, че 86% от
анкетираните биха купували продукти по новите БДС стандарти, като 39% от тях не биха се

Увод
Въвеждането на нови стандарти за производството на определена стока неминуемо предизвиква изменение на пазарните цени на тази
стока. Това е продиктувано както от обективни
обстоятелства, като изменение на цените на
суровините за производството на стоката, така
и от чисто спекулативни действия на пазарните
участници.
Цел на настоящото изследване е да се определи силата на влиянието на основни фактори
върху търсенето на някои хранителни стоки
след въвеждането на нови стандарти за тяхното
производство в България.
Обект на изследване са някои хранителни
стоки, подлежащи на стандартизация (незадължителна) като:
- нетрайни и трайни колбаси;
- бяло саламурено сирене, български
кашкавал и българско кисело мляко.
Предмет на изследване са характеристиките
на търсенето на разглежданите стоки.
За постигане на представената цел в изследването са поставени следните задачи:
- да се обобщи информацията за предполагаемото въздействие на новите стандарти върху пазара;
- да се изберат основни хранителни стоки
(подлежащи на стандартизация) и да се
изследват основни характеристики на
тяхното търсене, които биха се повлияли
от стандартизацията
- обобщаване на резултатите и даване отговор на въпроса в каква степен са зависими разглежданите стоки от ефектите
при въвеждане на стандарти.
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съобразили с цената, а 47% биха снижили потреблението си.
Основно предимство при въвеждането на
стандартите за млечните продукти е, че бялото
саламурено сирене, българското кисело мляко
и балканският кашкавал са стандартизирани
търговски марки и употребата им като продукти, несъответстващи на стандартите е незаконно. Това е установено в Заповед № РД 091002/09.11.2010 г. [7] за сиренето, Заповед
№ РД 09-1113/08.12.2010 г. на министъра на
земеделието и храните във връзка с чл. 5, ал. 4
от Закона за марките и географските означения
(ЗМГО) и по повод наименованието за произход
„Български кашкавал” и Заповед № РД 09749/05.08.2010 г. на министъра на земеделието и храните във връзка с чл. 54, ал. 2 от Закона за марките и географските означения и по
повод наименование за произход „Българско
кисело мляко”. Етикетите на месните продукти
трябва да посочват точна информация за съдържанието на соеви примеси, картофено нишесте и т.н. Наличието на подобни примеси в
даден месен продукт отнема правото на произ-

водителя да поставя знак „Стара планина” върху опаковката.
Всички посочени положителни характеристики на въвеждането на стандарти (или подмяната с по-нови) за производството на хранителни стоки биха се оценили от потребителите,
единствено ако особеностите на тяхното търсене включват положителна зависимост между
качеството и потреблението. В настоящата разработка се наблюдават следните параметри на
пазарното търсене на разглежданите стоки:
- Продажна цена;
- Покупателна способност;
- Останали фактори, като качество, традиции в потреблението и др.
За всеки от продуктите представлява интерес кой от посочените параметри оказва значително влияние.
В изследването е използвана информация от
Национален статистически институт за потреблението и цените на разглежданите стоки, както и за покупателната способност. На фиг. 1. е
представено потреблението на продуктите за
периода 2001-2009 г.

Фиг. 1. Потребление на изследваните хранителни стоки за периода 2001-2009 г.

нието на изследваните продукти настъпват интересни изменения. Не само се снижава потреблението, а това става за сметка на някои от
стоките с по-ниска цена - бялото саламурено
сирене и малотрайните колбаси - фиг. 2.
Въз основа на данните от фиг. 2 може да се
направи предположението, че качеството на
посочените продукти се е снижило през последните три години и/или продукти заместители,
като вносни сирена изместват потребителските
предпочитания.

Представената графика на фиг. 1. разкрива,
че за изследвания период потреблението на
всички наблюдавани стоки се увеличава средно
с 3,5-4 кг на година. За последните три години
темповете се снижават, което разкрива общото
свиване на потреблението при настъпване на
международната финансова криза. През периода структурата на потреблението е останала
сравнително постоянна. За годините, през които се предполага, че финансовата криза действа върху икономиката на България в потребле-
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а)
б)
Фиг. 2. а) Дял на изследваните продукти в сумарния им обем в рамките на годишното потребление на едно
домакинство, б) Изменение на цените за изследвания период

2. Използвани методи
В изследването са използвани статистически
методи за анализ на данните и извеждане на
зависимости. За определяне характеристиките
на пазарното търсене са използвани линейни
множествени регресионни модели.
Регресионните зависимости се моделират
посредством следния алгоритъм:
- Моделира се уравнение с максималния
за настоящото изследване брой неизвестни.
- Определя се статистическата зависимост
на регресионните коефициенти.

Премоделира се функцията единствено с
установените статистически значими независими променливи.
За премахване на серийната автокорелация
са използвани методът с директно-линейно
включване на времето като независима променлива и методът „Дърбин-1”.
-

3. Резултати
Резултатите от направения регресионен анализ са обобщени в табл. 1.

Табл. 1. Стойности на статистически значимите коефициенти на регресия в моделите на търсене на изследваните хранителни продукти, представени в интервален вид, в зависимост от избрания доверителен интервал
Коефициенти - граници на изменение при доверителен интервал 95%
Показатели
R2 - ажусЦена
Доход
Други
тиран
Долна
Горна
Долна
Горна
Долна
Горна
Продукти
граница
граница
граница
граница
граница
граница
Колбаси малотрайни
-8,6333
-3,2266
1,0686154 2,2535664 0,8745
Колбаси трайни
0,00011
0,0028
0,9798
Кашкавал
-1,6576
-0,5378
0,00064
0,0061
0,7953
Сирене
0,3211
0,9135
0,9065

Малотрайните колбаси попадат в групата на
стоките, чиито цени се предполага, че ще се
повишат двойно. Ако това се случи то потребителите (според регресионния модел) би трябвало да не консумират подобни продукти. В изследването се споделя мнението, че потреблението им би спаднало поне с 4 кг. годишно на
домакинство.
Киселото мляко е единственият продукт от
изследваните, който не зависи от нито един от
посочените фактори. Той е трайно установен
продукт в потребителската кошница на българските домакинства.
В заключение може да се обобщи, че ефектът на въвеждане на нови стандарти върху про-

Табл. 1 показва, че увеличението на цените
след въвеждане на стандартите ще има негативен ефект върху търсенето малотрайните колбаси и кашкавала. Въвеждането на БДС 142010 би снижило потреблението на кашкавал с
2-5 кг. на година на домакинство, ако увеличението на цената му е в рамките на 3-4 лв. За
сиренето не може да се изведе статистически
значима зависимост, че цената пряко би повлияла на търсенето му. В този случай е възможен
положителен ефект вследствие влиянието на
всички външни за модела фактори, изразени
чрез времето, като качеството например и този
ефект би бил в границите 4-6 кг. на домакинство.
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изводството на изследваните продукти би оказало положителен влияние върху киселото
мляко и сиренето единствено върху групите от
населението, които държат на качеството и могат да си го позволят. Останалите, разглеждани
продукти ще снижат дела си в потребителската
кошница, ако прогнозите за ценовите изменения се сбъднат. Същевременно инфлационният
натиск от края на 2010 г. би снижил потреблението дори и на сиренето, а за останалите продукти е възможен ефект на заместване в голяма част от домакинствата с по-нискокачествени
колбаси и кашкавал.
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RESEARCH ON INFLUENCE OVER DEMAND OF SUBSTANTIAL GROCERIES AFTER
NEW STANDARDS IMPLEMENTATION FOR PRODUCTION
Nikolay Neykov, Angel Petkov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Introducing new quality standards leads to particular consequences for average total costs per unit and the
market price. New standards „Stara planina” and BNS for quality of groceries would interfere in the market
demand of these commodities. The problem has not been researched and is very topical to this moment.
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Резюме
Използването на статистическа информация и на производни показатели, изчислени въз основа на нея в
аналитичната част на регионалните планове и стратегии, осигурява обективна основа при изграждане на визия
за развитието на териториалните общности. Лансира се идеята за постигане на по-голямо единство в основната
група от прилаганите статистически показатели и методи за анализ. Това би спомогнало да се разработят персонални социално-икономически паспорти за всяка община, област и район. Очакваната полза от тях намира
израз във възможността за по-бързи и точни териториални сравнения, които да се използват при вземане на
инвестиционни решения, при оценка на качеството на живот на населението, за преценка на ефекта от реализация на инфраструктурни проекти и др. Създават се предпоставки за изчисляването на специфичен рейтинг на
населените места с оглед стимулиране на личната инициатива на органите за местно самоуправление.
Ключови думи: статистически анализ, регионално развитие, регионални планове, регионални стратегии.
Key words: statistical analysis, regional development, regional plans, regional strategies.

динна и крайна оценка за постигнатите резултати.
В осъществяването на тези анализи се състой ключовата роля на статистиката, на която
се разчита, както да осигури необходимата
надеждна информация в териториален разрез,
така и да предложи подходящи производни
показатели, които да подпомогнат вземането
на верни управленски решения.

Увод
Със сигурност може да се твърди, че през
последното десетилетие и особено след приемането на страната ни за равноправен член
на Европейския съюз, органите за държавно
управление, местното самоуправление и законодателната власт постигнаха осезаеми
успехи в регламентирането и организирането
на регионалното развитие.
В основата на системата от нормативни
документи, посветени на регионалното развитие стоят Закона за регионално развитие и
Правилникът за неговото прилагане. Целите и
задачите, заложени в тях в тях са благородни
и достижими и са насочени към постигане на
комплексен положителен ефект в полза както
на цялото общество, така и на отделните райони, области и общини.
Източници за финансиране на проектите,
чрез които се разчита да се постигнат тези
цели са основно Държавния бюджет, Общинските бюджети и Структурните фондове на
Европейския съюз. Това поражда особен интерес и чувствителност в обществото към
разумното изразходване на тези средства. За
да се постигне ефективност и ефикасност е
необходима обективна оценка на ситуацията
при разработване на плановите документи,
свързани с регионалното развитие и стройна
система от индикатори за наблюдение, меж-

Постановка на проблема
Като основни стратегически и планови документи в областта на регионалното развитие
в Закона за регионално развитие (ЗРР) [8] се
визират:
- Национална стратегия за регионално
развитие.
- Областни стратегии за развитие.
- Регионални планове за развитие (за районите на планиране).
- Общински планове за развитие.
И четирите документа включват в своята
препоръчителна
структура
социалноикономически анализ, а технологията за тяхното управление и контрол предвижда наблюдение1, междинна оценка и окончателна оценка, във връзка с които са необходими ясни и
по възможност количествено измерими индикатори за степента на изпълнение на поставените цели и приоритети.
Правилният избор на статистически показа-

1

Правилата за осъществяване са конкретизирани в Правилника за приложение на ЗРР (http://lex.bg) и в Методически указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално развитие, одобрени от Министъра на регионалното
развитие и благоустройството със заповед №РД 02-14-844 от 20.05.2009 г.
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целесъобразност: да съответстват на
поставените цели и на избраните приоритети;
- информационна осигуреност със статистическа информация;
- възможност за представяне в количествено изражение;
- простота /разбираемост/: да са лесни
за формулиране, разбиране и агрегиране;
- информативност: да дават възможност
за формулиране на изводи и да подпомагат вземането на решения;
- независимост: индикаторите от едно
ниво да са независими един от друг;
- да подлежат на йерархична обвързаност с комплексни индикатори на повисоко ниво.
Като възможни индикатори са посочени:
БВП на глава от населението, коефициент на
заетост, равнище на безработица, брой създадени работни места в района, относителен
дял на населението с подобрена образователна, здравна и социална инфраструктура, относителен дял на населението с подобрена
транспортна достъпност, нарастване на преките чуждестранни инвестиции.
Тези примерни индикатори и в момента се
прилагат, но техният списък може да се разшири като се вземат под внимание някои поспециални информационни потребности на
регионално ниво в сравнение с общините.
Например при оценка на степента на обслуженост с техническа инфраструктура найдобре се отчитат интересите на населението
като за индикатор се приеме относителния
дял на обслуженото население от водопроводи за питейна вода, канализация, пречиствателни станции, организирано сметосъбиране,
преработка и оползотворяване на твърдите
битови отпадъци. Това е важно, както за отделната община, така и за областта и района
и може да се изчисли на всички нива, ако
индикаторът е информационно осигурен на
ниво община. За района обаче е важно да се
вземе под внимание и относителния дял на
населените пунктове, в които е осигурено
такова обслужване. Става въпрос за това, че
по относителен дял на обслужено население
индикаторите може да са близки да 100% и
да изглеждат удовлетворителни. В не малък
брой населени места обаче би могло да живее
малочислено население, което не е обхванато

тели за анализ и индикатори за оценка съществено би допринесъл за формулиране на
обективни и точни изводи и вземане на адекватни управленски решения.

-

Предпоставки за решаване на проблема
За да се разработи и приложи система от
показатели за анализ на социално икономическото развитие и индикатори за оценка на
ефекта от изпълнение на приоритетите, заложени в плановите документи е необходимо да
се вземат под внимание изискванията, които
се предявяват пред тях в нормативната база.
В Правилника за приложение на ЗРР (чл. 80)
за индикаторите се споменава, че те би следвало да отчитат „конкретните продукти, резултати и въздействия от изпълнението на
целите и приоритетите, набелязани в регионалните и в общинските планове за развитие”.
За конкретен продукт се използват финансови и физически индикатори, чрез които се
отчита финансирането и реализацията по видове източници участието на партньорите.
Според нас те имат твърде специфичен характер и съществено местно значение, но не
са особено подходящи за териториални сравнения.
Индикаторите за резултат се отнасят за отделните мерки по приоритетите за развитие и
в някои случай могат да се отнасят за единични конкретни проекти.По тази причина тяхното унифициране е неподходящо. Независимо
от това те в много случай се оказват едни и
същи за районите, защото приоритетите са
твърде сходни, особено що се отнася до развитието на транспортната, техническата и
социалната инфраструктура. Те успешно могат да бъдат използвани за териториални
сравнения.
Индикаторите за въздействие дават възможност за цялостна оценка на провежданата
политика в регионалното и местното развитие. Според нас този вид индикатори могат и
трябва да бъдат използвани за комплексни
териториални сравнения.
По-подробно е разгледан въпросът за индикаторите в Методическите указания, разработени от МРРБ през 2009 г. В тях се обръща
внимание на необходимостта да се определят
ключови индикатори (основни и специфични),
които да послужат за наблюдение на изпълнението на приоритетите. Като критерии за избор на индикатори са определени:
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цията е извършена и утвърдена със Заповед2
на министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
В направление околна среда Методическите указания за актуализация на действащите
планове и стратегии за регионално развитие
от 2009 г. и Указанията за осъществяване на
междинна оценка през 2010 г. препоръчват
използването на конкретен набор от индикатори, разработен по проекта Конвенциите от
Рио [9]. Според нас някои от тях са директно
приложими, а други се нуждаят от модифициране и допълване.

от тези услуги и за да се спре обезлюдяването
и да станат те атрактивни за туризъм и вилни
зони логично е да се подобри транспортната
достъпност и да се осигури електрификация и
водоснабдяване.
За да се сведе до минимум рискът от създаване на затруднения в една отворена и
адаптивна система, каквато е групата на индикаторите, използвани в момента за наблюдение и оценка, разширяването на броя и модифицирането на индикаторите може да се
основава на опита от прилагане на критериите
и показателите за категоризиране на общините, кметствата и населените места. Тези критерии и показатели са приети с решение на
Министерски съвет №710 от 16.10.2003 г.на
основание на чл.36, ал.1 и 2 от Закона за
административно-териториалното устройство
на Република България. Този набор от показатели вече е използван успешно. Категориза-

Анализ
Данните за фактическото разпределение на
броя на индикаторите, заложени в регионалните планове за развитие по цели и приоритети са представени в следните таблици.

Табл. 1. Разпределение на индикаторите, заложени в плана на Североизточен район (брой)
Приоритети
Мерки Индикатори
Подкрепа за икономическото развитие, основана на растеж и заетост
9
35
Развитие на конкурентоспособен аграрен сектор и съживяване на селските райони
6
38
Постигане на качествен и атрактивен туризъм
10
26
Повишаване на потенциала на човешките ресурси, социална и образователна инфрас7
32
труктура
Екологизация на средата и устойчиво градско развитие
7
27
Повишаване на административния и проектен капацитет
4
14
Развитие на териториалното сътрудничество
2
8
Табл. 2. Разпределение на индикаторите, заложени в плана на Северен централен район (брой)
Цели
Индикатори
Повишаване на конкурентоспособността и постигане на ускорен растеж на икономиката
26
Балансирано устойчиво развитие на територията
19
Подобряване на качеството на живот и развитие на екологична инфраструктура
15
Табл. 3. Разпределение на индикаторите, заложени в плана на Северозападен район (брой)
Цели и приоритети
Индикатори
Цел1. Постигане на устойчиво икономическо развитие и повишаване на конкурентоспособ12
ността на региона
Приоритет 1. Развитие на предприемачеството, иновации в МСП, осигуряване на заетост
27
Приоритет 2. Привличане на местни и чужди инвестиции
8
Приоритет 3. Развитие на туризма
19
Приоритет 4. Постигане на устойчиво развитие на селското стопанство и постигане на ефек14
тивно земеделие
Цел 2. Подобряване на качеството на живот в района и превръщането му в съвременен транс4
портен център
Приоритет 1. Градско възстановяване и обновление на селищната среда
28
Приоритет 2. Обновление и подобряване на здравната инфраструктура
6
Приоритет 3. Развитие на транспортната инфраструктура
13
Приоритет 4. Намаляване на риска от замърсяване на околна среда и подобряване на еколо17
гичната инфраструктура
2
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Цел 3. Подпомагане на регионалното развитие и на инициативи за местно развитие
Приоритет 1. Повишаване на качеството на човешките ресурси
Приоритет 2. Развитие на трансгранично икономическо и регионално сътрудничество
Приоритет 3. Интегриране на общините и подпомагане на инициативи за местно развитие
Приоритет 4. Преодоляване на различията в икономическото и социалното развитие на териториалните общности

7
14
17
6
12

Табл. 4. Разпределение на индикаторите, заложени в плана на Югоизточен район (брой)
ИндиИндикаИндикаМер
катори
тори за
Приоритети
тори за
ки
за провъздейстрезултат
дукт
вие
Развитие и модернизация на регионалната и местна инфраструктура
2
14
14
4
Подпомагане на развитието и повишаване на конкурентоспособност
4
10
13
3
на предприятията от преработвателната промишленост
Развитие на туризма
5
19
6
3
Развитие на аграрния сектор
4
9
6
3
Подобряване на жизнената среда
6
21
17
3
Повишаване на качеството и достъпността на социалните услуги
4
10
6
4
Повишаване качеството на административните услуги
1
4
3
1
Укрепване на институционалния капацитет за усвояване на средст2
4
5
2
вата от ЕС
Разработване на териториално-устройствени планове и проекти
1
1
2
1
Трансгранично сътрудничество с Република Турция
2
10
7
3
Трансрегионално сътрудничество
1
4
4
3
Табл. 5. Разпределение на индикаторите, заложени в плана на Южен централен район (брой)
МерИндикаПриоритети
ки
тори
Повишаване на конкурентоспособността на регионалната икономика базирана на знанието
4
12
Развитие и модернизация на техническата инфраструктура и градската среда
4
18
Подобряване на социалната инфраструктура
4
23
Опазване, възстановяване и устойчиво ползване на природното и културно наследство
5
18
Развитие на икономика, основана на местните ресурси
3
11
Укрепване на институционалния капацитет
3
15
Табл. 6. Разпределение на индикаторите, заложени в плана на Югозападен район (брой)
ИндикаИндикатоИндикатори
Приоритети
тори за
ри за реза въздейспродукт
зултат
твие
Повишаване на конкурентоспособността на регионалната икономика
20
21
8
Развитие на транспортната и на техническата инфраструктура
13
10
7
Подобряване на условията, свързани с качеството на живот
19
7
10
Укрепване на административния капацитет
9
4
3

ни преминали обучение за преквалификация,
брой обновени спортни съоръжения, брой
санирани жилища, размер на привлечените
инвестиции, брой реновирани туристически
бази, увеличение на легловата база в туризма,
брой население с подобрен достъп до здравни
услуги и др. Най-малко и не винаги налични
са индикаторите за въздействие, отразяващи
благоприятния комплексен ефект от изпълнението на целите и приоритетите върху качеството на живот на населението и постигането
на напредък по изпълнение на ангажиментите,

В таблиците индикаторите са структурирани по различен начин, защото така са представени в съответните регионални планове за
развитие. По същество основната част от тях
са индикатори за продукт: брой проекти в
определено направление, брой бенефициенти,
количество изразходвани средства, брой инициативи, брой промоции, брой общини включени в трансгранично сътрудничество и т.н.
Достатъчно подробно и всеобхватно са представени индикаторите за резултат: брой селища с пречиствателни станции, брой безработ-
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Качество на живот: относителен дял на населението и на населените пунктове, обслужени от водопровод, канализация, пречиствателни станции за отпадни води и електроснабдяване, относителен дял на населението и на
населените пунктове свързани с пътища от
първи и втори клас и магистрали; относителен дял на населението с осигурен достъп до
Интернет; относителен дял на населението с
осигурен бърз достъп до медицински грижи;относителен дял на селищата с достъп до
ЖП транспорт; степен на обхващане на децата в училищна възраст в учебни заведения;относителен дял на публичните услуги,
предоставяни по електронен път.
Заслужава да се отбележи, че техническата инфраструктура, осигуряваща добро качество на живот обичайно е с комбинирано
предназначение и се използва, както от населението, така и за стопанска дейност.
Околна среда: Относителен дял на антропогенно натоварените територии; относителен
дял от територията с висок риск от ерозия;
относителен дял на залесените площи и парковете от общата площ; емисии от парникови
газове приравнени към въглероден диоксид;
количеството спестена енергия от саниране
на жилища и обществени сгради; количество
енергия произведена от възобновяеми енергийни източници; относителен дял на пречистените отпадни води; относителен дял на
оползотворените твърди битови отпадъци.
Едва ли се нуждае от аргументация необходимостта от прецизно наблюдение на икономическите показатели, по които регионите в
страната ни са на последните места в Европейския съюз. По-специално обяснение заслужава вниманието към демографските и
екологичните процеси.
Ползата от демографските показатели е,
че те отразяват трудовият потенциал на населението, както в момента, така и в бъдеще,
но за да се осигури трудова реализация те
трябва да се обвържат с образователната
структура и със средствата инвестирани в
наука, иновации, техническа и социална инфраструктура.
Екологичните ефекти най-често са свързани с необходимостта от съществени инвестиции и понякога се схващат като пречка за
проявление на икономическите ефекти. На
практика те са неделими, защото съчетават
краткосрочните и дългосрочните интереси на
хората. Ако бъде допуснато да изчезнат на-

поети от страната ни в решаването на глобалните екологични проблеми (намаляване на
емисиите от въглероден диоксид, опазване на
видовото разнообразие във флората и фауната, борбата с ерозията).
Най-сполучливи се оказват подбора и обвързването на индикаторите в плана на Югоизточен район. В него на конкретния индикатор за продукт съответства индикатор за резултат и на група индикатори за резултат по
отделна мярка съответстват индикатори за
въздействие. Например: Рехабилитиране и
реконструиране на общински пътища – намалено време за достъп до общинския център –
увеличение на БВП на човек от населението
(отнася се за група подобрения на транспортната и техническата инфраструктура); Създаване на бизнесинкубатори с цел насърчаване
на високи технологии в преработващата промишленост – МСП, подпомогнати от бизнесинкубаторите – създадени и запазени работни места.
В набора от индикатори, заложени в плановете за регионално развитие има и такива,
които са твърде общи, неясни и трудно приложими. Например: брой предоставени консултации и съвети, в това число на хора в
неравностойно положение; процент на МСП,
доволни от получените административни услуги; подобряване качеството на живот; брой
лица, заети в нови икономически и социални
дейности.
Предложения
Във връзка с единното отчитане на въздействията и подобряване на възможността за
обективна комплексна оценка на качеството
на живот и устойчивото развитие в териториален аспект според нас би било полезно приоритетно да се използва следния набор от индикатори, условно групирани в няколко основни направления:
Конкурентоспособност на икономиката:
БВП на човек от населението; създадена
Брутна добавена стойност; относителен дял
на продукцията, предназначена за експорт;
създадени и запазени работни места; производителност на труда по икономически сектори;
данъчни приходи на човек от населението;
брой регистрирани патенти и търговски марки
в резултат от научна и развойна дейност.
Демографски процеси: естествен прираст
на населението, миграционно салдо; средна
продължителност на живота.

108

Николай Стоенчев

3. Количествените индикатори се обвържат с
качествени характеристики за ефекти, които не могат да се измерят – сигурност,
удовлетвореност, удобство, устойчивост и
др.

пълно някои редки растителни и животински
видове, загубата би била непоправима. Не на
последно място трябва да се имат предвид и
международните ангажименти, поети от страната ни за намаляване на вредните емисии и
опазване на видовото разнообразие.
Значителна част от тези индикатори са заложени в някой или във всички регионални
планове, но са в различни раздели и интерпретации. Логично е, че ако в плана не са залегнали мерки в някое от споменатите направления, ще липсват и индикатори за съответните ефекти. В такъв случай аналогични
показатели би следвало да се използват при
актуализацията на анализите, за да се наблюдава статуса на района спрямо останалите
райони в страната и в Европейския съюз. Ако
се отбележи изоставане ще се наложи да се
актуализират приоритетите. В използването на
такива показатели за аналитични цели има
добри практики, които си заслужава да се
популяризират и развиват[7].
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Изводи
Очакваната полза от унифициране и модернизиране на набора от показатели за анализ на статуса и индикатори за оценка на
ефекта е да се подобри възможността за комплексни териториални сравнения. Ползата
може да се реализира в максимална степен,
при условие че:
1. Бъдат взети под внимание, както традициите, така и новите процеси и явления в регионалното развитие.
2. Индикаторите се обвържат в последователност: продукт – резултат – въздействие.

CHALLENGES TO THE STATISTICAL ANALYSIS WHEN DEVELOPING PLANS AND
STRATEGIES FOR SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT
Nikolay Stoenchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Using statistic information and derived indicators calculated on its basis in the analysis of regional plans and
strategies, provides an objective basis for building a vision for community development. Launched the idea of
achieving greater unity in the main group of applied statistical indicators and methods for retrospective analysis.
This would help to develop personal socio-economic passports for each municipality, province and region. The
expected benefit from them is reflected in the possibility of more rapid and accurate regional comparisons, to be
used in making investment decisions, in evaluating the quality of life of the population, to assess the impact of
realization of infrastructure projects and more. Creating conditions for calculating the specific rating of settlements
in order to stimulate personal initiative of local authorities.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕЙТИНГОВИЯ АНАЛИЗ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ РАВНИЩЕТО НА
РАЗВИТИЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ СИСТЕМИ В ГРАДОВЕТЕ НА БЪЛГАРИЯ
Елена Драгозова-Иванова
Лесотехнически университет, София
Резюме
Демографските процеси и силната урбанизация през последните десетилетия, както в световен мащаб, така
и в нашата страна, доведоха до няколкократно увеличение на градското население и нарастване на териториално устройствените проблеми на градовете. Според редица нормативни документи селищата трябва да осигуряват относително равностойни селищни и екологични условия и относително равностойно икономическо развитие на градовете и респективно техните жители, от различни географски и икономически региони. Чрез прилагане на комбинация от метода на експертизата и рангово рейтингово изследване в настоящото изследване се
достига до подреждане по рейтинг на изследваните градове в зависимост от достигнатите нормативи и качество
на зелените площи за широко обществено ползване.
Ключови думи: рангово рейтингово изследване, озеленяване, зелените площи за широко обществено ползване, управление на ландшафтно архитектурната дейност.
Key words: research grade rating, landscaping, green space for general public use, management of landscape
architecture.

Ранжиране, когато на всеки елемент се
присвоява ранг, определен по приети
правила;
- Класификация, когато всеки елемент от
разглежданото множество трябва да се
отнесе към една от няколко предварително определени групи;
- Числово кодиране по определено съответствие, когато информацията е с нечислови характеристики (цвят, форма,
квалификация, компетенция).
Във връзка с получените експертни оценки и
използван метода на рангово рейтингово изследване [7].
Рейтингът (raiting) в превод от английски означава оценка на значимостта, или още отношение към клас, разред или категория. В този
смисъл определянето на рейтинга предполага
оценка на състоянието на изследвания субект
спрямо ранжирана група от сходни субекти.
Заедно с това оценката на състоянието на субекта може да се направи чрез съпоставка с
подобни субекти или с някакво абстрактно състояние на субекта, което да се приеме за еталон. Явленията, които подлежат на рейтингов
анализ могат да от различни сфери на икономиката, финансите, политиката, културата и
т.н.
Методиката на ранжиране по съвкупни показатели следва няколко етапа:
1. Избор на показателите, по които ще се
осъществява ранжирането.

Българските общини са форма на териториална организация на обществото, която упражнява правото на собственост върху общинските
блага предназначени за колективно потребление. Производството и разпределението на тези
блага се осъществява по правила и норми в
институции, които определят рамката на производството и разпределението, правата, задълженията и отговорностите на специализираните
общински служби и длъжности. Тези отговорности на общините следват правилата и нормите за осигуреност на териториалните единици
със зелени площи за широко обществено ползване. Чрез рангово рейтингово изследване е
оценено качеството на зелените системи и достигнатите показатели за обезпеченост със зелени площи за широко обществено ползване
(ЗПШОП).
Изследването е проведено в тридесет и две
населени места в България, различни по големина и териториално разположение.
Използван е методът на експертизата, който
описва система от действия за оценяване, които се изпълняват с привличане на експерти.
Прилага се при неформализирани или слабо
формализирани данни, когато необходимата
оценъчна информация не може да бъде получена по експериментален път.
В настоящото изследване експертизата се
използва, като метод за оценяване чрез:

-
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Приложената в изследването методика на
ранжиране по съвкупни показатели следва няколко етапа:
Показателите, по които се оценява равнището на развитие на зeлeните системи на градовете, са следните:
- ЗПШОП (кв.м. на жител)
- Състояние на зелената система - експертна оценка от 1 до 3 – много добро,
добро, лошо
- Щатен ландшафтен архитект в общината
Анкетните проучвания със специалисти от
общините показаха, че трите показателя са еднакво значими, поради което не е необходимо
да се въвежда коефициент за тежест.
Изследваните обекти са тридесет и два града на България – големи и много големи, средни, малки и много малки градове.
Превръщането на показателите в параметри
и индикатори за достигнато равнище на развитие на зелените системи на градовете се извършва по следния алгоритъм.
Първо, определяне на средна аритметична
за всеки от показателите по формулата:

2. Подбор на подходящите единици.
3. Определяне на тежестта на всеки от изследваните показатели.
4. Провеждане на процедурата по прилагане на рейтинговите методи на таксонометричен принцип.
Използването на ранговото рейтингово изследване е с цел сравняване на сходни дейности
извършвани от подобни структурни единици,
както в случая общински структури с различна
големина, но подобна структура за дейностите
осъществявани при управлението на дейността
по озеленяване.
Под равнище на развитие на зелените системи в градовете на България в настоящото
изследване се разбира степента на осигуреност
на градовете със зелени площи за широко обществено ползване (ЗПШОП), тяхното състояние и кадрово осигуряване на дейностите по
проектиране, изграждане и поддържане. Всеки
един от тези критерии предполага осигуреност
със система от показатели, които да бъдат обработени с подходящи методи до параметри и
индикатори, с помощта на които да бъде оценено равнището на развитие на зелените системи. В това изследване категориите показател,
параметър и индикатор се използват в следния
смисъл: параметърът е квантифициран израз
на състоянието на изследвания обект, индикаторът е отразената стойност на степента на
удовлетвореност от съпоставка на действителната и граничната стойност на параметъра,
приет за характеризиране на състоянието и поведението на изучавания обект.
В настоящото изследване, информацията,
използвана за нуждите на избраните статистически методи е, систематизирана чрез създаване на страти от генерираната, проучвана съвкупност на териториално-таксонометричната
извадка.
Териториалният подбор е направен от тридесет и два града на България. По своята таксонометрична структура те се разделят на големи и много големи градове, средни градове,
малки и много малки градове. Териториалният
подбор е предпочетен, тъй като единиците в
генералната съвкупност от 32 града не са равнопоставени по териториален обхват и брой на
населението. Всяка една от горните три таксонометрични единици се разглежда като страта,
която характеризира териториалната диференциация в достигнатото равнище на развитие на
зелените системи [8].

n

x

i

,
n
където:
xi е значението на признака;
n – обемът на извадката.

x

i 1

(1)

Средноаритметичната,
отразява
среднопретеглената стойност на показателите в наблюдаваните три страти на генералната съвкупност от 32 града. Чрез нея се конструира параметър, спрямо който да се оценява равнището на развитие на стратите в наблюдаваната
съвкупност.
Второ, определяне на размахът на показателите за оценка по формулата:
R=xmax-xmin,
(2)
където:
Xmax е максималната стойност на признака;
Xmin е минималната стойност на признака.
Трето, определяне на средно квадратично
(стандартно) отклонение.
Това е най–прецизната и най-често употребявана мярка за оценка на статистическо разсейване. Характеризира средното отклонение
на наблюдаваните значения на стратите в генералната съвкупност. Числените му стойности
се определят по формулата:
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n

S

 (x
i 1

i

 x )2

n 1

,

нето на оценяваните страти, изразено в границата от 0 до 1. Така показателите придобиват
израз на параметър с квантифицирани гранични
стойности.
Пето, определяне на медианата:

 n

  xi  1
h
(4)
i 1

Me  L Me 
 CMe 1 . Me ,


2
fMe




където:
LMe – долна граница на медианата група;
CMe-1 - кумулативна честота в предмедианната група,
hMe – широчина на медианния интервал,
fMe - абсолютна честота в мединанната група,
xi – значението на признака;
n – обем на извадката.

(3)

където:
xi е значението на признака;
x - средната аритметична величина;
n – обемът на извадката.
-

-

-

Когато разсейването S има стойност между
10-12%, стратите в генералната съвкупност от 32 града се приемат за достигнато
еднакво развитие на зелените им системи.
Когато разсейването S е от 10 до 30%,
тяхното развитие е приблизително еднакво,
а разпределението отразява закономерност,
характеризираща някаква целенасочена човешка дейност.
Когато S>30%, оценяваните страти по
равнището им на развитие се представят
най-често с вейбулово разпределение, т.е.
разпределение с дясна асиметрия.

Числените стойности на параметрите и индикаторите, получени по горния алгоритъм, са
показани последователно на таблици от 1 до 4.

Четвърто, определянето на коефициента на
вариация (V%) дава информация за разсейва-

Табл. 1. Средна аритметична стойност и стандартно отклонение
Достигната норма
Наличие на специалист
Състояние на зелената сисЗПШОП, кв. м/жител
общинска структура
тема по експертна оценка
Големи и много големи градове
Пловдив
31
1
2
Варна
38,9
1
2
Бургас
34,4
1
1
Русе
32,9
0
2
Ст. Загора
49,7
0
2
Плевен
12
1
2
Средна стойност, x
33,15
Средно квадратично, S
12,33
Средни градове
Хасково
11,5
1
1
Смолян
14,1
0
3
Шумен
32,4
1
2
Димитровград
62,8
1
2
Ямбол
30,1
0
3
Монтана
29,8
0
2
Видин
15
0
3
Силистра
18,6
0
3
Габрово
42,5
0
3
Казанлък
31,2
0
3
Благоевград
12,9
0
2
Кюстендил
4
0
2
Велико Търново
24,8
0
3
Асеновград
10,7
0
3
Ловеч
39,2
0
3
Добрич
27,3
0
3
Враца
24,3
0
3
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Кърджали
Средна стойност, x
Средно квадратично, S
Тополовград
Червен бряг
Алфатар
Бяла (Русе)
Тутракан
Джебел
Момчилград
Велинград
Средна стойност, x
Средно квадратично, S

30,2
1
25,63
14,51
Малки и много малки градове
49,7
1
35,7
0
30,7
0
32
0
24,4
0
19,2
0
21,2
1
18,9
1
28,98
0,375
10,82
-

(продължение)
1
2
3
3
3
2
2
2
2
2,375
-

Табл. 2. Стойности на оценъчните параметри и индикатори
Средна аритСредно квадМедиана,
Размах,
метична стойратично отклоMe
R
нение, S
ност, x
Големите и много големи градове
33,15
31,95
37,7
12,33
Средни градове
25,63
27,3
58,8
14,51
Малки и много малки градове
28,98
27,55
30,8
10,82

Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Ст. Загора
Плевен
Хасково
Смолян
Шумен
Димитровград
Ямбол
Монтана
Видин
Силистра
Габрово
Казанлък
Благоевград
Кюстендил
Велико Търново
Асеновград
Ловеч
Добрич
Враца
Кърджали
Тополовград
Червен бряг

Табл. 3. Рейтингови стойности
Наличие на специаСъстояние на зел.сДостигната норма
лист общинска
ма по експертна
ЗПШОП кв. м/жител
структура
оценка
Големи и много големи градове
5
2
1
2
2
1
3
2
2
4
1
1
1
1
1
6
2
1
Средни градове
3
2
3
5
1
1
13
2
2
16
2
2
11
1
1
10
1
2
6
1
1
7
1
1
15
1
1
12
1
1
4
1
2
1
1
2
8
1
1
2
1
1
14
1
1
9
1
1
8
1
1
13
2
2
Малки и много малки градове
8
2
2
7
1
1
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Коефициент
на вариация, V
0,37
0,57
0,37

Сумирани

Рейтинг

8
5
7
6
3
9

5
2
4
3
1
6

8
7
17
20
13
13
8
9
17
14
7
4
10
4
16
11
10
17

3
2
10
11
7
7
3
4
10
8
2
1
5
1
9
6
5
10

12
9

5
4
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Алфатар
Бяла (Русе)

5
6

1
1

1
1

7
8

Тутракан
Джебел
Момчилград
Велинград

4
2
3
1

1
1
2
2

2
2
2
2

7
5
7
5

(продължение)
2
3

Табл. 4. Стойности на оценъчните параметри и индикатори за генералната съвкупност от 32 града
Средна аритметична
Средно квадратично
Коефициент на
отклонение, S
вариация, V
стойност, x
Големи и много големи градове
33,15
12,33
0,37
Средни градове
25,63
14,51
0,57
Малки и много малки градове
28,98
10,82
0,37

2
1
2
1

n
6
18
8

ност със ЗПШОП се отклонява от рационалните нормативи. Причините за това са, както в
недооценка на функциите на зелените системи,
така и на тяхното географско местонахождение.
Използваният методичен апарат от вариационната статистика е подходящ при вземане на
управленски решения за развитието на ландшафтно архитектурната дейност. Той дава възможност да се определи рейтинг (мястото) на
всеки град, като достигнати показатели ЗПШОП
кв.м./жител, което от своя страна дава възможност за оценка на управлението на процеса
по изграждане и поддържане на зелените системи на градовете.

Основните изводи, които могат да бъдат
направени на база на проведеното рейтингово
изследване, са:
1. Относно подреждането по рейтинг и избрани показатели:
- При големите и много големи градове подреждането по рейтинг и избрани показатели се подреждат, както
следва: град Стара Загора, следван
от гр. Варна, Русе, Пловдив, Варна,
Плевен.
- При средните градове с най–добър
рейтинг са: градовете Кюстендил и
Асеновград, следвани от Благоевград, Смолян, Хасково.
- При малките и много малки градове
с най-добър рейтинг са: Велинград и
Джебел, следвани от Тутракан, Момчилград и Алфатар.
2. По основни числени характеристики е
установено, че при големите и много големи градове средната стойност на достигнатата норма ЗПШОП (зелени площи
за широко обществено ползване) в кв.м.
на жител е 33,5 кв.м./ж при коефициент
на вариация V= 0,37, за средните градове съответно 25,63 кв.м./ж и V=0,57,
за малките и много малки градове 28,98
кв.м./ж и V=0,37.
Установено е, че групите на големите и
много големи градове и малките и много малки
градове разсейването е незначително, докато
при групите на средните градове разсейването
е голямо. Това показва, че в значителен брой
от средните градове равнището на задоволе-
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THE RATING ANALYSIS FOR ASSESSMENT OF THE LEVEL
OF DEVELOPMENT OF PUBLIC GREEN ARIES IN BULGARIEN CITIES
Elena Dragozova-Ivanova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Demographic processes and the strong urbanization in recent decades, both globally and in our country, repeatedly led to an increase in urban population growth and the spatial problems of cities. Urban territories should
provide relatively equal urban and environmental conditions and relatively equitable economic development of cities
and their inhabitants, respectively, from different geographic and economic regions. By applying a combination of
methods and rating research in this study the surveyed cities are sorted by rating depending on achieved standards
and quality of green spaces for general public use.
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ЛАНДШАФТНОТО ПЛАНИРАНЕ – ОСНОВА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
НА ЛАНДШАФТА
Геновева Цолова, Веселин Шахънов
Лесотехнически университет, София
Резюме
В настоящата публикация се разглежда съвременната теория за устойчиво ландшафтно планиране. Ландшафтното планиране предлага алтернативни пространствени конфигурации за използване на земята, които
широко се възприемат като ключов фактор в планирането за постигане на устойчивост. Разгледани са няколко
метода за устойчиво ландшафтно планиране в зависимост от възприетата типология. Дискутират се предизвикателства, препятствия и стратегии за осъществяване на устойчиво ландшафтно планиране с предложения и
препоръки за методите, които могат да се използват.
Ключови думи: ландшафтно планиране, устойчивост, оценка на ландшафта.
Key words: landscape planning, sustainability, landscape assessment.

Увод
Терминът устойчивост (sustainability) произлиза от латински sustinere (tenere, държа, задържам; sus, повишавам, увеличавам). В специализираните издания за термина sustain се
дават повече от десет значения, като основните
са „maintain”, „support” или „endure” (и трите
със значение „поддържам”, „издържам”, „понасям”) [8]. От 80-те години на XX в. обаче,
устойчивостта се използва повече в смисъл на
устойчивост за човешките същество на планетата Земя и в резултат на това се появява найшироко цитираната дефиниция за устойчивост
и устойчиво развитие, тази на Brundtland
Commission от 20-ти март, 1987: „устойчиво
развитие е това, което посреща (удовлетворява) нуждите на настоящето без да компрометира възможността на бъдещите поколения да
удовлетворят нуждите си” [9].
В настоящата работа се анализират част от
теорията, методите и предизвикателствата, отнасящи се до устойчивото ландшафтно планиране. В исторически аспект са известни три
основни сектора на планиране: физически/пространствен, социален и икономически.
Устойчивото планиране е дейност, която си
поставя за цел да интегрира трите сектора на
планиране чрез социални, икономически и екологични действия. По този начин устойчивото
планиране осъществява или поставя в действие
принципите на устойчивостта в теорията и
практиката на планирането.
В ландшафтното планиране, като негова
съставна част, съществува т.нар. ландшафтно
екологично планиране, което е ориентирано
към пространствена организация и взаимодейс-

твието между различните ползвания на земите
(пространствена функционална организация на
ландшафта) за постигане на определени цели
(подобряване на хабитати, устойчивост) [4]. В
основата на ландшафтното екологично планиране е делението на ландшафта на пространствени единици за осъществяване на анализи и
прилагане на планировъчни препоръки. Чрез
него, като съставна част на общото ландшафтно планиране, може да се постигне устойчиво
развитие на ландшафта.
1. Типология на подходите, стратегиите и методите за устойчиво ландшафтно планиране
За по-оперативна практика при устойчивото
ландшафтно планиране е необходимо големият
брой подходи, структурни рамки и методи, които в момента са известни, да се обединят на
типологична основа в няколко подкатегории: (i)
теоретична ориентация; (ii) ресурсна или целева ориентация; (iii) интердисциплинарна; (iv)
стратегическа ориентация; (v) пространствени
концепции.
1.1. Теоретична ориентация
В ландшафтното планиране съществуват два
основни типа теория: реална (по същество) и
процедурна [5]. Реалните теории са описателни
и дават предписания, като произлизат от природните, социалните и хуманитарните науки.
Реалните теории помагат за по-добро разбиране на ландшафта като израз на природни и културни процеси и ясно изразяват идеологията,
целите и принципите на устойчивото ландшафтно планиране. Стойността на информацията,
която се получава от реалната теория е функ-
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ция, където професионалисти, непрофесионалисти и представители на академичните среди
участват в процеси, в които знанието се предава чрез различни дисциплини и всички участници са ангажирани с вземането на решения [6].
По този начин трансдисциплинарността е ключов индикатор за оптимално устойчиво развитие.

ция от това как се организира, представя и разбира информацията от специалистите, занимаващи се с планиране на ландшафта.
Процедурните теории предлагат препоръки
за прилагането им от реалната теория в практиката. Те се фокусират върху методологични
издания, такива като функционален анализ, оптимално използване на земята и приложно ландшафтно екологично планиране. Работещите в
областта на планирането разработват реални
теории за информация и като указания, но използват процедурните теории като структура
(скелет) за организиране на информацията по
начин, който позволява по-директно прилагане
на информацията при решаване проблеми на
ландшафтното планиране [5].

1.4. Стратегическа ориентация
Методите за ландшафтно планиране могат
да се класифицират и според тяхната стратегическа ориентация: защитна, отбранителна, агресивна/нападателна или с благоприятни възможности [1]. Тези стратегии дефинират съдържанието на планирането, отчитайки макро
двигателните сили на промяна в даден ландшафт. Дефинирането на тези стратегии помага
също така да се постави планираната дейност в
един по широк контекст, което е изключително
важно, когато методите на планиране се трансформират или приспособяват за ползване в
различни ситуации, в разнообразен контекст
или за различни приложения.
Когато в ландшафта съществуват процеси с
възможности за устойчиво развитие, може да
се използва защитна стратегия. По същество
тази стратегия определя една оптимална ландшафтна структура, която e защитена от промяна, докато околният ландшафт може да се
променя. Тази стратегия използва планировъчните знания, наредби/закони и придобитото от
земята, за да постигне желаната пространствена конфигурация.
Когато съществуващият ландшафт вече е
фрагментиран/разпокъсан и ценните зони са
ограничени и изолирани, обикновено се прилага отбранителна стратегия. Тази стратегия се
стреми да контролира отрицателните процеси
на разпокъсване или урбанизация.
Агресивната/нападателна стратегия се отличава от защитната и отбранителната с това, че
използва възстановяването, реконструкцията,
за да изгради отново ландшафтните елементи,
които преди това са били нарушени или фрагментирани/разпокъсани. Тази стратегия разчита
на знанията за планирането, за екологичното
възстановяване и на значителна обществена
подкрепа/финансиране. Често се практикува на
места, където интензивното ползване на земята
е довело до формирането на културен ландшафт с ограничени възможности за защита.
Занимава се с връщане на природата в ланд-

1.2. Ресурсна или целева ориентация
Планировъчните методи могат да също да
бъдат класифицирани и в зависимост от тяхната ресурсна или целева ориентация. Моделът
абиотичен-биотичен-културен (АБК) е полезен,
когато описва специфични цели, адресирани
към ландшафтното планиране и степента на
интеграция между тези цели [1]. В този модел
абиотичните цели включват водни ресурси,
почва и качество на въздуха. Биотичните цели
обхващат най-общо биоразнообразието, включително индивидуални видове, защита на хабитати и възстановяване на екологичното равновесие. Културните цели се базират на създаденото от човека и включват: транспорт, използване на териториите, отдих, възстановяване на
историческото наследство и икономически цели.
1.3. Интердисциплинарна и трансдисциплинарна ориентация
Тенденцията за интердисциплинарност и
трансдисциплинарност е централна за устойчивото развитие и допринася за по-добро разбиране и класифициране на планировъчните методи. Както споменахме по-горе, планирането
се развива в посока на интегриран или балансиран подход, където многостранни абиотични,
биотични и културни цели се преследват едновременно. Ползвайки интердисциплинарния подход много изследователи и професионалисти
от различни специалности си сътрудничат и
обменят информация, като по този начин постигат по-високи нива на синтез и интеграция.
Съвременни изследователи са на мнение, че
трансдисциплинираността дава възможност за
постигане на още по-високи нива на интегра-
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вилен избор на метод за устойчиво ландшафтно
планиране.

шафта, съгласно определено виждане или план
за дадена територия.
Много често ландшафтът притежава уникални елементи, които дават определени възможности за устойчиво ландшафтно планиране. Ландшафтите с благоприятни възможности/стратегия позволяват да се добавят други
функции за тези ландшафти и да повлияят бъдещата ландшафтна структура за осъществяване на екологични и културни процеси.
Професионалистите, занимаващи се с планиране трябва да познават движещите сили на
промяна в определен ландшафт в зависимост
от целите на даден план. Това е основа за определяне избора на методи и ангажиране на
подходящи участници в процеса на устойчиво
ландшафтно планиране.

2. Методи за устойчиво ландшафтно планиране
Представени са три метода за планиране от
гледна точка на горе изложената типология. С
трите метода са процедурни с оглед пооперативен процес на планиране.
2.1. Екологичен модел на проектиране
Екологичният модел на проектиране се отнася за многобройни абиотични, биотични и
културни цели, фокусирани върху разпределението на земеползването. Това е процедура за
проучване биофизичните и социокултурните
системи на определен ландшафт с цел определяне къде е най-добре да се осъществяват специфичните земеползвания. Екологичният модел
на проектиране включва акцент върху установяването, осъществяването, ръководството и
общественото участие чрез системно образоване и включване на гражданите в цялостния
процес. Може да се определи като трансдисциплинарен, тъй като включва професионалисти, експерти и граждани в процес на изключително взаимодействие. Този метод е намерил
приложение при редица културни и свързани с
околната среда проекти.

1.5. Пространствени концепции
Пространствените концепции са съществено
средство за новаторско планиране и могат да
структурират планировъчния процес, особено
по отношение на общественото участие, което
пък е ключов фактор при трансдисциплинарното планиране.
Пример за подробна пространствена концепция е идеята на Форман, според която ползванията на земята трябва да бъдат обединени:
да се поддържат тесни коридори и парчета
природна среда сред разработените територии,
а също така откъснати земи с човешки дейности, да бъдат разположени по протежение на
периферните гранични зони [3].
Друга пространствена концепция в устойчивото ландшафтно планиране се базира главно
на абиотичната геохидроложка ландшафтна
структура, която може да бъде изолирана и
управлявана с цел да допринесе за една свързана мрежа от територии с ниска интензивност
на ползване (природни). В „дупките” на тази
мрежа се създават възможности за развитие на
територии с висока интензивност на ползване
(интензивно земеделие, урбанизация).
Представената типология обхваща методи,
които по различен начин се стремят да решат
проблемите на устойчивото ландшафтно планиране. Интегрирането и адаптирането на съществуващите методи дава възможност да бъдат удовлетворени различни нужди и да се постигнат поставените цели.Когато един професионалист разбира по-ясно как методите могат
да бъдат разграничени, на база представената
типология, е възможно да бъде направен пра-

2.2. Рамков метод за ландшафтно планиране
Този метод обикновено се представя като
серия от шест въпроса, които са фундаментални за ландшафтното планиране: 1) Представяне: как би могло да се опише състоянието на
ландшафта – съдържание, граници, пространство и време; 2) Процес: какви са функционалните и структурните взаимовръзки между елементите на ландшафта; 3) Оценка: как може да
се прецени дали състоянието на ландшафта е
добро; системата на оценка включва красота,
разнообразие на хабитатите, стойност, обществено здраве или удовлетворение на ползвателите; 4) Промяна: с какви дейности може да бъде
променено състоянието на ландшафта (запазване или промяна); 5) Въздействие: какви предвидими различия биха причинили промените
(използване на модели за симулиране на промените); 6) Решение: как решението ще промени (или запази) ландшафта; как да се направи
сравнителна оценка между алтернативните варианти на действие [7].
Рамковият метод за ландшафтно планиране
осигурява ясен и гъвкав начин за оценка на
ландшафта и за ангажиране на научни експер-
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ти, професионалисти и собственици да участват в процеса на планиране. Може да се приеме за интердисциплинарен метод, тъй като интегрира обществено и експертно участие. В
практиката методът развива алтернативни бъдещи сценарии, които представляват форма на
пространствени концепции.

среда и движимо имущество/стоки и повишават
уязвимостта на общините.
В някои проучвания се изказват предположения, че несигурността може да бъде сведена
до минимум чрез комплексни прогнозни модели [2]. Същите отбелязват, че тази ситуация
може да ограничи участието на много собственици, които са от особено значение за поддържане на устойчивите промени. Един от предлаганите начини за преодоляване на несигурността е разрастване на капацитета за мониторинг
на ефективността и целесъобразността на
предвидените ландшафтни промени във времето.
Основните указания за вземане на решения
при осъществяване на устойчиво ландшафтно
планиране са: проучване на въздействията от
локалните решения в регионален контекст;
планиране на дългосрочни промени и неочаквани събития; опазване на ценни ландшафтни
елементи и свързаните с тях видове; да се избягва ползване на земята, което компрометира
природните ресурси върху зони с голям териториален обхват; свеждане до минимум интродуцирането и разпространението на видове,
които не са местни; да се избягват или компенсират вредните ефекти върху екологичните
процеси; осъществяване на земеползване и
практики за управление на земята, които са
съвместими с природния потенциал на ландшафта.

2.3. Метод за устойчиво ландшафтно екологично планиране
Този метод категорично касае многостранни
АБК цели и разнообразни ресурси. Неговата
рамка се представя като линеарен процес, но
всъщност не е линеарна, а циклична (кръгова)
и може да се включи във всяка точка на планировъчния процес (напр. планирането може да
започне с преоценка на един съществуващ
план). Възприема се като трансдисциплинарен
метод, тъй като включва знания от наука, планиране, собственици и граждани. Този метод се
основава до голяма степен на ландшафтната
екологична теория и концепции, както се разбират и прилагат в пространствените оценки и
пространствените идеи. При този метод процеса на планиране преминава през серия от алтернативни бъдещи сценарии с цел да информира, вдъхнови и предизвика процеса на вземане на решение, за да свърже планировъчните
действия с потенциалните резултати. Сценариите се оценяват с участието на обществеността, експерти и собственици. След дискусиите
се приема ландшафтен план, който е приложим
от гледна точка на изпълнение, мониторинг и
образование.

Заключение
Глобалният интерес към устойчивостта дава
отражение и върху теорията за планиране на
ландшафта, където се наблюдава приближаване на мненията в няколко отношения. Отчита се
специален интерес към пространственото планиране в един по-широк мащаб при широко
разпространеното възприемане на основни теории от ландшафтната екология. По примера
на въпроса за устойчивостта, секторното планиране се подменя от многоцелево планиране,
което категорично приема интегрираната цялост от абиотични, биотични и културни ресурсни цели. Трансдисциплинираността е характерна за устойчивото ландшафтно планиране,
тъй като включва знания от наука, планиране,
собственици и граждани. Устойчивото ландшафтно планиране се осъществява въз основа
на най-добри познания, но с ясно възприемане
на несигурността, следвана от преоценка на
съществуващи планове, за да се затвори накрая
веригата на цялостния процес на планиране.

3. Предизвикателства за прилагане на устойчиво ландшафтно планиране
Чрез представената типология на избрани
методи се очертава предметната рамка на устойчивото ландшафтно планиране. Независимо
кой от планировъчните методи ще бъде избран,
съществуват значителни пречки и предизвикателства за изпълнението на устойчиви ландшафтни планове, като най-важна между тях е
несигурността.
Несигурността е предизвикателство за устойчивостта на ландшафта чрез директни и индиректни взаимодействия с променливи движещи сили като например пазарната икономика,
която влияе върху ползването на земята и природните ресурси, социални движещи сили и
растящи природни и климатични промени, които са предизвикателство за службите по околна
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THE LANDSCAPE PLANNING – BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF THE LANDSCAPE
Genoveva Tzolova, Veselin Shahanov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
This paper reports on contemporary theory of sustainable landscape planning. Landscape planning prescribes
alternative spatial configurations of land uses, which is widely understood as a key factor in planning for
sustainability. Selected methods for sustainable landscape planning are reviewed according to the typology.
Challenges, barriers and strategies to the implementation of sustainable landscape planning are discussed with
recommendations and proposals of methods to be used.
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ПРОУЧВАНЕ НА КОЛОРИТНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА ЛАНДШАФТА, С ЦЕЛ
ПОВИШАВАНЕ ВИЗУАЛНАТА УСТОЙЧИВОСТ НА ЛАНДШАФТНОАРХИТЕКТУРНИТЕ ОБЕКТИ
Веселин Шахънов, Геновева Цолова
Лесотехнически университет, София
Резюме
Природният ландшафт винаги има определящо значение за изграждането и устойчивото развитие на антропогенните структури. Създаването на културните ландшафти е свързано с намеса в природната среда. При
този процес, освен отчитане на екологичните, социални, функционални и други аспекти, е необходимо визуалното и пространствено вписване на обектите на ландшафтната архитектура. В настоящата разработка са проучени визуалните особености на природния ландшафт в България като акцентът е поставен върху колорита и
неговата динамика. Потърсени са връзки между цвета и екологичните, биологични, климатични и географски
характеристики на ландшафта. Установява се, че правилното включване на антропогенните ландшафти като
колорит и динамика в природната среда гарантира до голяма степен тяхната визуалната устойчивост.
Ключови думи: ландшафт, визуална устойчивост, колорит, динамика.
Key words: landscape, visual sustainability, colouring, dynamics.

и визуалната му устойчивост, представлява
предметът на настоящата разработка.
Основната цел е чрез изясняване на колоритните особености и спецификата на проявление на цветовете в природната среда да се повиши визуалната устойчивост на създаваните от
човека ландшафти. Необходимо е да се намерят връзките между колорита и устойчивостта
на средата в общ план (на физическо ниво) и в
духовен план.
Във връзка с това, визуалните качества на
ландшафта – динамика и устойчивост – трябва
да се разглеждат в две насоки – проявлението
на багрите в природата (в действителен и обективен аспект) и използването и възприемането
на цвета от човека (в субективен план). За постигане на поставената цел е необходимо да се
изпълнят следните задачи:
1. да се изяснят въпросите, свързани с
проявлението на цветовете в ландшафта;
2. да се проучи накратко в теоретичен и
исторически план учението за цветовете
и използването им при оформяне на
околната среда;
3. да се установи как цвета като основна
характеристика
на
ландшафтноархитектурната композиция има отношение към повишаване на визуалната
устойчивост на средата.
В проучването е използван следния метод на
работа. Проблемите са систематизирани в три
основни групи (съответстващи на поставените

Увод
Една от най-съществените характеристики
на даден ландшафт и въобще на всеки пейзаж е
неговият колорит. Съвкупността от нюанси в
една цветна композиция се определя като тоналност или цветова гама, докато съчетанието
на много цветове, образуващи не една, а няколко гами се разбира като колорит [9].
Ландшафтната архитектура е пространствено-времево изкуство, в което цветът е едно от
основните изразни средства. Нещо повече –
колоритът играе съществена роля за визуалната устойчивост на ландшафта. Темата за визуалната устойчивост придобива значение във
връзка с концепцията за устойчиво развитие на
териториите. Тя се свързва не само с неговите
пространствено-времеви характеристики, но и
с начинът на тяхното възприемане от човека.
Този проблем става актуален, в аспекта на
случващите се процеси на глобализация, при
които рискът от обезличаване, загуба на индивидуален облик, автентичност и културни особености, характерни за даден район, става все
по-голям.
1. Обект и предмет на изследване. Цел, задачи
и метод на работа
Обект на изследване е ландшафтът, които
представлява място за реализиране на различни
човешки дейности (строителство, производство,
отдих и др.). Систематизирането на проблемите
свързани с проявлението и възприемането на
цветовете в ландшафта, отнесени към колорита

121

Веселин Шахънов, Геновева Цолова

тиката, в пасивността. Цветът се движи, за да
достигне формата, така както слънчевият лъч
достига земната повърхност, за да може невидимата, духовна същност да се прояви и да
влее живот на материята. Пространството
„оживява” под въздействие на времето. А то
идва със светлината, която благодарение на
материята придобива видим образ – цветовете.
Те следователно са носител на вътрешната
същност на материята. И що се отнася до това,
под визуална устойчивост трябва да се разбира
вътрешна устойчивост.
Съчетаването и хармонията на цветовете
(пространствен аспект) и тяхната динамика
(времеви аспект) провокират, организират и
придават на средата и на формите дълбочина,
характер, стабилност. Отчитане на закономерностите в проявлението на цветовете е гаранция за устойчивото вписване на всяка една
ландшафтно-архитектурна композиция в пространствено-визуален и времеви аспект.

задачи), всяка от които е разгледана от две
гледни точки: Тектоника (структурно ниво): Определя се значението на средата и съществуващите дадености в пространствен и времеви
аспект; Технология (функционално ниво): Определят се основните характеристики на цветовете и традициите при тяхното използване в
теоретичен и исторически план; Композиция
(естетическо ниво): Изясняват се визуалните
качества на средата от гледна точка на човешкото възприятие и ландшафтно-архитектурната
практика.
2. Връзки между колорит и визуална устойчивост
2.1. Колорит и визуална устойчивост в общ
план (физическо ниво)
Възприетата теоретична постановка е свързана с обстоятелствата, че визуалната устойчивост: е присъща за природната среда; е равнозначна на визуална стабилност и визуално
спокойствие; трябва да се разбира като външна
промяна, но със строго определен ритъм и
последователност.
Естествената природна среда е пример за
визуална устойчивост. Под въздействие на биотични и абиотични фактори, са се образували
ландшафти със специфичен характер и структура. Те се отличават и визуално, благодарение
на своя денонощен, сезонен и годишен ритъм.
Визуалната устойчивост трябва да се разбира
като „визуална стабилност” или „визуално спокойствие”. Като носители на определено съдържание, формите и цветовете могат да създават образи, при които всичко е логично и интуитивно, а и следователно красиво. Когато
обаче някои елементи са преоразмерени, разположени на несвойствено за тях място, притежават нехарактерна за тях форма или са в
неподходящи цветове, тогава се създава визуално напрежение. Наблюдаващият трудно задържа погледа си за по-дълго време. Нарушено
е визуалното спокойствие. Визуалната стабилност се осъществява чрез редуващи се външни
промени. При анализа на специфичните особености на цвета и неговата роля за постигане на
динамика в ландшафта става ясно, че под визуална устойчивост в общ план трябва да се разбира по-скоро външна промяна.

3. Цветовете в теоретичен и исторически план
3.1. Същност на цветовете
Цветът на даден предмет се вижда, тъй като
част от светлината се поглъща от неговата повърхност, а част от нея се отразява. Цветът се
определя от дължината на вълната на видимия
спектър на отразените лъчи [3]. Наблюдаваните
реални цветове са ахроматични – бял, черен и
всички нюанси на сивия и хроматични – цветовете на видимия спектър. Хроматичните цветове притежават три психо-физични величини –
цветови тон, наситеност, светлота [5].
Обагрянето на растителните части е физиологично обусловено. При висшите растения то
е свързано със съдържащите се във фотосинтезиращите и нефотосинтезиращите им тъкани
пластидни пигменти. Зеленият цвят се дължи на
хлорофилите, а жълтия, оранжевия и червения
цвят – на каротиноидите [6].
3.2. Въздействие на природния ландшафт в исторически план – културологичен аспект на
цвета
До голяма степен природната среда оказва
влияние на човешкото творчество. Географският район, съществуващите природни особености, присъствието на определени форми и цветове въздействат на създаваните в древността
градини и паркове, архитектурни и инженерни
съоръжения, предмети на бита и местен фолклор. По този начин обкръжаващата среда може
да се възприема като основа за формиране на

2.2. Колорит и визуална устойчивост във философски аспект
Проявлението на цвета е в движението, в активността. Проявлението на формата е в ста-
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При устройството на урбанизираните територии цветовете се използват по-свободно, което води понякога до визуално напрежение. Основните взаимовръзки между някои характеристики на цветовите петна в природна и урбанизирана среда, са показани в табл. 1.

културно-исторически различия и особености,
характерни за всеки народ, всяка държава, всяка общност.
Докато в Древността използването на формите и цветовете било подчинено изцяло на
специфичния и устойчив характер на средата, в
следващите исторически периоди цветът се използва и според неговите основни характеристики. В епохата на Ренесанса цветът започва да
се различава по тон, наситеност и светлостойност. Нютон първи обяснил природата на светлината и цвета. В този период цветът става едно от основните изразни средства в архитектурата. През ХVІІІ век цветът придобива и градоустройствена роля. В живописта цветът се използва още повече в своето многообразие.
През ХХ век използването на цвета се пренесло
и в други аспекти на живота и творчеството –
промишлено производство, бит, медицина, техника [8].
Следователно антропогенните ландшафти,
носещи белезите на дадена култура, трябва да
се подчиняват на средата и нейните особености, на базата на които се е развила тя. Тези
особености се характеризират с относителна
устойчивост във времето и определени различия в териториално-пространствен аспект, доколкото в даден район са установени традиции
в начина на живот, труд и отдих.

Табл. 1. Характеристики на цветовите петна в природна и урбанизирана среда
характ.
интенчистоплощ
форма
зивност
та
вид среда
неопреПриродна
делена
среда
или свободна
определена,
Урбанизирана
геометтеритория
ризирана

В естествени условия интензивността и чистотата на цветовите петна е ниска. С увеличаване площта на природните обекти и структури
се загубва представа за ясна форма. Тя става
свободна, нееднородна или неопределена. В
населените места цветовите съчетания са поизчистени, с по-голяма интензивност. Поради
ограниченото пространство се държи сметка за
размера им. С намаляване на площта се поражда необходимостта да се засили въздействието на формата. Формите и съпътстващите
ги цветови съчетания придобиват ясен и много
често геометричен вид, отговарящ на възприетото градоустройствено решение. По този начин антропогенният ландшафт отговаря на характера на урбанизираната среда. Когато не се
спазят тези зависимости за природната и антропогенна среда е възможно да настъпи визуално напрежение.

4. Проявление на цветовете в ландшафта
4.1. Пространствен аспект на проявление
Формиралите се в продължение на хиляди
години релефни форми и растителни съобщества създават един устойчив образ на всяка една
територия. Заедно с останалите компоненти на
ландшафта, те придават на пейзажа индивидуален характер. Различия във визуален план могат да се търсят при смяна на надморска височина, наличието на доминиращ ландшафтен
компонент или действието на определени лимитиращи фактори (климат, хидрология, почви
и др.).
В ландшафта може да се намери голям набор от цветове, въпреки че малко от тях могат
да се намерят заедно на едно място. Силно наситените цветове не се срещат в големи количества. Отглеждането на различни растителни
видове допринася за появата на някои интензивни цветове, което не е естествено за природата. Маслодайната рапица и ленът, слънчогледът, насажденията от лалета и рози могат да
създадат огромни цветни полета в определени
сезони от годината [1].

4.2. Сезонна динамика на колорита (времеви
аспект)
Природният ландшафт е една визуалноустойчива структура. Въпреки, че колоритът е
най-изменчивият елемент на един пейзаж, съществуват определени закономерности при
проявлението на цветовете, които също могат
да се класифицират като устойчиви. Това са
сезонните и денонощни изменения, които се
редуват, формирайки естествения природен
ритъм.
Във всеки един период се проявяват конкретни цветове и цветови съчетания и то с определена продължителност. При създаването на
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антропогенни структури, особено на културни
ландшафти трябва да се съобразяват тези закономерности. Допълването на палитрата от цветове и багри може да стане при отчитане на
типичните, естествени за определената територия и съответния времеви период цветове. По
този начин внасянето на новото ще е хармонично обвързано със съществуващото във визуален план. При отчитане и на всички останали
аспекти
екологични,
социално–
икономически, културни и др., постигнатата
естетическа стойност ще допринесе за повишаване на устойчивостта на културните ландшафти.
Следователно що се отнася до колорита, визуалната устойчивост трябва да се разбира като едно постоянно редуване, смяна на цветовите характеристики на пейзажа през точно определени интервали от време. В този случай не
се извършва коренна промяна на ландшафтите
[4]. Външната промяна се дължи на чувствителната реакция на някои ландшафтни компоненти, основно растителността. На табл. 2 са
илюстрирани проявяващите се колоритни съчетания в ландшафта през различните сезони. Те
се дължат основно на растителността и нейните физиологични, морфологични и биологични
характеристики.

пролет

лято
топли цветове

есен

зима

студени цетове

Фиг. 1. Наситеност на топлите и студените цветове
5. Композиция и въздействие на ландшафта
5.1. Композиция на ландшафтно-архитектурните обекти
Ладшафтно-архитектурната композиция обвързва компонентите на ландшафта в едно цяло, в единна обемно-пространствена и времева
структура. Тя може да заема различна по големина, площ и форма територия, но винаги
съдържа основните природни и антропогенни
компоненти. Тяхното балансирано присъствие
и изява, както и хармоничното им съчетаване
биха довели до повишаване на естетическите
качества и визуалната стабилност на ландшафта.
Съвременният ландшафтен дизайн съчетава
принципите за повишаване на екологичната устойчивост и естетическа изразителност на
обекта [7]. Очевидно е, че визуалните качества
трябва да подчертават устойчивостта на средата. В ландшафтния дизайн е необходимо проектираното да бъде съобразено със съществуващото. Според Bell при използването на цвета
като изразно средство съществуват следните
основни подходи [1]:
- придържане към основните теоретични
правила;
- проучване и идентифициране на характерните цветове, проявяващи се в съответния ландшафт или местност;
- комбинация от двата метода.
Тези подходи са валидни и при оформянето
на ландшафти с по-голям обхват. Ландшафтноустройствените планове, свързани с възстановяване на природната среда, трябва да се придържат и към съществуващите преди измененията колоритни съчетания.
Цветът е неделима част от всеки един компонент и елемент на ландшафта. По-голяма
изменчивост той има при природните компо-

Табл. 2. Колоритни съчетания през различните
сезони
сезон
пролет
лято
есен
зима
цвят
сивовиочервен
розов
червен
виолетов
летов
червеножълт
жълт
оранжев
кафяв
кафяв
светло
тъмнозезелен
зелен
сивозелен
зелен
лен
светло
син
син
синьосив
тъмносин
син

Проявяващите се през пролетта багри са
светли и примесени с бяло. През лятото се
увеличава наситеността на багрите като преобладава зеления цвят. Есента се появяват смесени и по-тъмни цветове при широколистните
видове, докато иглолистните придобиват сякаш
синьозелен утенък. С опадването на листата
през зимата наситеността на цветовете от топлата гама намалява, докато студените цветове
стават по силни. На фиг. 1 е показана зависимостта между топлите и студените цветове
през годината.
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вост на ландшафта, могат да се направят следните изводи и препоръки:
- Поради липсата на подобни изследвания, се наложи да се направи по-общо
проучване, маркиращо основните моменти. Те биха послужили за позадълбочени следващи разработки, както за колорита, така и за останалите изразни средства, например формите.
- Визуалните качества на създаваните
ландшафти трябва да подчертават устойчивия характер на средата, чрез използването на някои от описаните в
проучването подходи.
- Независимо от избрания подход обаче,
проектът трябва да се съобрази с контекста на средата. Необходимо е да се
отчитат установените и устойчиви характеристики на цветовите петна в природна и урбанизирана среда, които са
диаметрално противоположни.
- Използването на цветовете трябва да
става на базата на естествения природен ритъм, който е заложен и в човека.
В определени части от годината е естествена появата на по-приглушени цветове, а в други – на по-наситени. Ако
не се спазват установените закономерности би настъпило не само визуален
дискомфорт за възприемащия, но и физиологични и психологични промени,
влияещи на здравословното му състояние.
- В ландшафтно-архитектурната теория и
практика и при дейностите по оценка на
визуалните качества на ландшафта е
удачно да се въведе понятието “времеви акцент”. Той трябва да се отчита в
рамките на определен период от време
(денонощие, сезон, година).

ненти – растителност и вода, докато при антропогенните – сгради, съоръжения и алейна
мрежа, условно липсват промени. Стремежът е
постигане на хармонична цялост и визуална
устойчивост, при подчертаване същността и
изразителността на всеки отделен елемент.
Правилното боравене с цветовете е основен
метод за постигане на единство в многообразието, особено в ландшафта, където дейността на
човека в някои случаи води до разнородни в
своята същност и характер комбинации.
5.2. Въздействие на композицията
Визуалната устойчивост може да бъде определена реално, само когато се отчете въздействието на средата върху човека. Компонентите
на ландшафта, разгледани в абстрактен смисъл, въздействат като линии, петна с определена форма, цвят и текстура, обеми и пространства. Те се възприемат като едно цяло съгласно
Гещалд теорията за възприятието [2]. По този
начин се формира ландшафтно-архитектурната
композиция. Тя може да създаде визуално напрежение, ако не са спазени някои основни логични постановки, споменати по-долу.
Цветовете имат различни характеристики.
Едни създават физически или визуални усещания, а други емоционални. Известно е, че червения, оранжевия и жълтия цветове се приближават до наблюдателя, а синия и зеления – се
отдалечават. Цветовете могат да се разделят на
топли и студени, леки и тежки. Въздушната
перспектива прави отдалечените предмети да
изглеждат сини. Един предмет в светъл цвят
изглежда по-голям, отколкото ако е боядисан в
тъмен цвят [1].
Целесъобразно е например в един пейзаж да
се направи опит за уедряване на далечно разположените структури и за раздробяване на
близките; за „приближаване” на обектите в
предния план и за „отдалечаване” на тези в
задния план; за „олекотяване” на елементите в
горната му част и за предаване на по-голяма
„тежест” на тези в основата му и т.н. По тази
логика ще се засили въздействието и дълбочината на пейзажа, който ще има по-естествен
вид и следователно по-висока визуална устойчивост.
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LANDSCAPE COLOUR CHARACTERISTICS RESEARCH IN ORDER TO INCREASE THE
LANDSCAPE ARCHITECTURE PROJECTS VISUAL SUSTAINABILITY
Veselin Shahanov, Genoveva Tzolova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Natural landscape has determinative meaning for building and sustainable development of anthropogenic structures. Creating of cultural landscapes has always been connected with intervention in the environment. Along with
appreciation of ecological, sociological, functional and other aspects, during that process, is necessarily the landscape architecture projects to be visually and spatially included within the site. The current paper aims to research
the visual characteristics of the natural landscapes in Bulgaria and it stresses on the colouring and its dynamics.
Relations between the colour and the ecological, biological, climatic and geographic characteristics of the landscape have been researched. It was found out that the proper inclusion of anthropogenic landscapes as colouring
and dynamics within the environment guarantees their visual sustainability.
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ВЪЗМОЖНОСТИ НА МОДЕЛИРАНЕТО ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В
ТУРИЗМА
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Резюме
Проведено е изследване на възможността за използване на модели на системи за масово обслужване за
прогнозиране поведението на обслужващи системи в туризма. Използван е комплекс от критерии и показатели
за оценка на логистичното обслужване в сферата на туризма, формиран в предишни изследвания. Изследването е проведено въз основа на данни от проучване на дейността на къщи за гости и хотели и данни за туристическия поток към основните предприятия от сектор „Туризъм” на територията на община Казанлък за периода
2005-2010 г. Въз основа на резултатите от изследването е анализирано и оценено обслужването на потока от
туристи и е доказана полезността на системите за масово обслужване за оценка в сферата туристическо предлагане.
Ключови думи: моделиране, логистично обслужване, оценяване, системи за масово обслужване (СМО).
Key words: modelling, logistics service, evaluation, queuing systems (QS).

теорията за масово обслужване като инструмент за оценяване, мониториране и въздействие на системите за обслужването в туризма.
Обект на изследването са малки и средни
предприятия с различен предмет на дейност
(туроператори, турагенти, информационни бюра, хотелски комплекси, комплекси за аграрен
и селски туризъм и т.н.), но обща характеристика – обслужване на поток от клиенти с общ
туристически профил и редица специфични
изисквания.

Увод
Обособяването на дадена логистична система и определяне на условните й граници в туристическия сектор се основава на интегративни свойства на системата и възможности за
нейното управление [1, 9].
Въз основа на първия признак логистичната
система в туризма може да се определи като
съвкупност от организирани, взаимосвързани
стопански субекти, организационни звена и
инфраструктура, осъществяващи необходимите
дейности за физическото придвижване на потоците (от туристи, ресурси, информация и финанси) с цел предоставяне на туристическия
продукт на потребителите.
От гледна точка на възможностите за управление на логистичните системи в туризма и
проблемите, които мениджмънтът трябва да
решава, те могат да се разглеждат [5, 9] като:
- микрологистични системи – границите
на управление се простират до осъществяване на съответните дейности (транспорт, снабдяване с ресурси, управление
на запаси и др.) в рамките на отделното
предприятие - към тях могат да се отнесат малките и средни туристически
фирми;
- макрологистични системи – системи,
свързани с икономическите и управленски процеси по преодоляване на разстоянията, времето, правните, организационните, държавни и др граници между отделните микрологистични системи.
Цел на настоящото изследване е разкриване
на възможностите на аналитичните модели от

1. Характеристики на моделите за системи за
масово обслужване
В редица области на икономиката, финансите, производството и бита важна роля играят
системи със специално предназначение, които
изпълняват многократно еднотипни задачи [4].
Такива системи се наричат системи за масово
обслужване (СМО). Основни параметри на входящите и изходящи потоци в дадена система за
масово обслужване са:
- интензивност на потока от постъпващите
заявки - , която отразява броя постъпващи за обслужване заявки (клиенти, поръчки, заявки за извършване на определен вид услуги и др.).
- интензивност на обслужването в СМО
(интензивност на изходящия поток от обработени заявки) - , която отразява
производителността на каналите на дадената система, т.е. разполагаемото количество запас за единица време.
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обслужване. Тя обобщава информацията в литературните източници за видовете СМО и моделите за тяхното приложение в практиката. От
схемата на фиг. 1 до голяма степен се изяснява голямото разнообразие от моделни СМО,
които са разработени и адаптирани за конкретни условия в реални обслужващи системи.

Основен елемент на СМО са броят обслужващи канали (прибори) и образуващите се пред
тях „опашки” от чакащи обслужване заявки.
В теорията на масовото обслужване са правени много опити за разработване на класификация на СМО [4, 7, 8, 11, 12]. Фиг. 1 представя възприетата за целите на изследването
класификация на основните системи за масово

Класификация на СМО

СМО - непoасонови
потоци от събития

СМО - пoасонови
потоци събития
Многоканални СМО

Едноканални СМО
с откази
с чакане
смесен тип
 В зависимост от ограничеността
на потока от заявки:
- отворени
- затворени

 В зависимост от етапите на
обслужване:
- еднофазни
- многофазни

регулярни;

с приоритети

нерегулярни;

В зависимост от вида на ограничението:
- с ограничена дължина на опашките;
- с ограничено време за чакане на опашка;
- с ограничено време за пребиваване в СМО.

Фиг. 1. Обща класификация на СМО

2. Методика на изследването
2.1. Избор на моделна СМО
Адекватен мониторинг и планиране на дейностите в реалните обслужващи системи, каквито са системите в туризма, се постига чрез
съответствие на възможностите, които предлага конкретния модел на СМО (фиг. 1) и характеристиките на реалната система. При избора
на СМО е важно да се спазва и принципът за
достатъчна степен на подобие между модела и
моделния обект.
За целите на настоящото изследване се правят следните допускания:
- клиентите на предприятието са ограничен брой m и заявките им се обработват от n на брой оператори – характерна
структура в над 90% от българските
МСП в туризма;

Моделите на СМО дават възможност да се
оценят характеристики на обслужването в туризма, свързани с:
- абсолютна и относителна пропускателна
способност на дадена система;
- коефициент на натоварване (на използване на капацитета);
- средно време на чакане за обслужване;
- среден брой заявки, чакащи обслужване
(на опашката);
- средно време на пребиваване на заявките в СМО;
- вероятност за отказ от обслужване и незабавно напускане на СМО;
- среден брой заявки, получили отказ и
напуснали СМО необслужени;
- вероятността, че постъпилите заявки незабавно ще бъдат приети за обслужване;
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туристи, които винаги се намират в системата
и биват обслужвани.

работещите (заетите в обслужването)
оператори в дадена система се променят
от k=1, 2, 3, …, n;
- интензивността на входящия () и изходящия () поток от клиенти за отделните
месеци от годината са величини с показателно разпределение;
- клиентите не са готови да чакат и не се
допуска такова – в случаите, когато клиентът не може да бъде обслужен се приема, че е получил „отказ” и се е насочил
към конкурентно предприятие;
- недопустимо е да бъде изгубен клиент,
поради невъзможност на системата да
приеме заявката.
Въз основа на направените допускания и
анализ на известните в литературата моделни
СМО [6-8, 10, 12] за целите на настоящото
изследване е подходящо да се избере затворена
многоканална СМО с откази. Този модел на
СМО позволява характеристика на реалната
система по отношение на: капацитет за обслужване на дадената системата; дял на обслужените клиенти; вероятност за отказ и загуба
на клиенти; възможности за използване на ресурсите на системата, възможности за планиране на престой на системата и т.н.

Брой посещения от туристи

-
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Източник: [11].

Фиг. 1. Брой туристи посетили туристически обекти
през информационния център на община Казанлък за
периода 2005-2010 г.
Табл. 1. Средна интензивност на заявките за обслужване за месеците в годината
Месец
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември

2.2. Обект и параметри на изследването
Изчисляването на посочените показатели е
осъществено въз основа на данни за заявено
желание за обслужване от страна на туристи в
Информационния център на община Казанлък
за 2009 година [2]. Използвани са данни за
туристопотока към основните МСП от сектор
туризъм за периода 2005-2010 г. и данни от
проучване на дейността на 12 къщи за гости и
15 хотела на територията на общината.

, day-1

α
1,59
3,41
8,41
7,73
27,95
25,68
27,5
45,91
17,05
10,68
2,73
1,82

0,32
0,68
1,68
1,55
5,59
5,14
5,5
9,18
3,41
2,14
0,55
0,36

Оценката на обслужването в изследвания
обект е направена въз основа на конкретните
показатели на обслужващата система като
СМО. Те са изчислени с избрания аналитичен
модел, който в емпиричен вид е представен в
табл. 2 [5, 10].

3. Резултати и анализ
Въз основа на събраната, обобщена и обработена информация за изследваната обслужваща система е изчислена средната интензивност на заявки за обслужване на туристи -  за
всеки месец на годината – табл. 1 на база данни за туристическия поток 2005-2010 (фиг. 1.).
Като се има предвид изчисленото средно време
за обслужване на един турист в информационния център, което определя интензивността на
изходящия поток - =0,20day-1 в таблица 1 е
дадена и информация за натоварването на системата, изразено чрез параметъра α. Тази величина дава информация и за средния брой

Табл. 2. Показатели на затворена многоканална
СМО с откази
Показатели
Формула за изчисление
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1.

Заявки (клиенти), обслужвани от системата

2.

Вероятността за отказ,
ако всички оператори са
свободни

3.

Вероятността за отказ,
ако в обслужване са заети k на брой оператори
от n възможни



1
P0  n k


k 0 k!


Pk 

k
P0
k!
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4.

5.

6.

Вероятността за отказ,
ако всичките n оператори са заети с обслужване
Относителната пропускателна способност на
системата
Абсолютна пропускателна способност на
системата

тещи оператора. Графичните зависимости показват, че вероятността клиент да не бъде обслужен в центъра значително се променя в зависимост от интензивността на входящия поток.
При ниска интензивност на потока от клиенти в
зимните месеци (табл. 1) дори един обслужващ
оператор е достатъчен, за да поеме всички
заявки от клиенти. Вероятността за отказ в този
случай ще е не повече от 33%, т.е. дори пълния капацитет на този оператор за поемане на
цялостното обслужване на клиенти не се оползотворява при тази ниска интензивност на входящия поток. При значително повишаване на
интензивността на вход вероятността за отказ
се повишава значително и се достига до стойности над 90% при пълна заетост на всичките
пет оператора. Това показва, от една страна
неефективно натоварване на операторите през
интервалите от време с ниска интензивност на
входящия поток и от друга, много висока стойност на вероятността за отказ Pk при висока
интензивност на потока от заявки, което повишава значително броя на туристите напуснали
СМО без да бъдат обслужени.

n
Pn  P0
n!

PS  1  Pn
A  .PS
k
P0
k 1 (k  1)!
n

7.

Среден брой постоянно
работещи оператори

8.

Среден брой постоянно
свободни оператори

9.

Коефициент на натоварване

KS 

10. Коефициент на престой

K0 

NS  

 k (n  k )
P0
k!
k 0
n1

N0  

NS
n

N0
n

На фиг. 3 е представено изменението на Pk –
вероятността за отказ при k на брой заети с
обслужване оператори, при промяна на интензивността  на входящия поток в СМО - Информационния център на Казанлък с пет рабо1.000
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Фиг. 3. Вероятност за отказ Pk при различна месечна интензивност  на входящия поток от туристи към обслужващата система

средния брой на постоянно свободните от обслужване оператори N0 - фиг. 5 потвърждават
изводите от анализа на резултатите за Pk.

Резултатите за вероятността за отказ на обслужване при пълна заетост на операторите в
изследваната СМО – Pn – фиг. 4, както и за
коефициента на натоварване на системата Ks и
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Фиг. 4. Изменение на вероятността за отказ на обслужване при пълна заетост на операторите в изследваната СМО – Pn в зависимост от месечната
интензивност на потока от клиенти
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Фиг. 5. Коефициента на натоварване на системата Ks и
средния брой на постоянно свободните от обслужване
оператори N0 в зависимост от месечната интензивност
на потока от клиенти

прогнозиране на поведението им на базата на екстраполация;
- точно определяне капацитета за обслужване на дадената системата;
- изчисляване на загубите вследствие на
оттегляне на клиенти;
- оптимизиране използването на ресурсите на системата;
- планиране на престоя и натоварването
на обслужващата система;
- гъвкав подход при определяне на броя
обслужващи оператори, респ. човешките
ресурси и технико-технологичните параметри в системите;
- оптимизиране на разходите за цялостната им дейност.
Моделирането на процесите в този вид системи чрез СМО може да подпомогне цялостния
процес на взимане на управленски решения по
отношение на нивото на обслужване на туристическия потока в малките и средни предприятия в системата на туризма.

Повишаването на интензивността през летния период за информационния център на град
Казанлък води до значително повишаване вероятността за отказ, достигане на пълно натоварване на операторите в системата и намаляване
до минимум на средния брой на операторите,
който не са заети с обслужване на клиенти.
Това от една страна, е добре защото говори за
оползотворяване на пълния капацитет на системата, но от друга страна би довело до загуба
на клиенти в изследваната туристическа система, поради невъзможност те да бъдат поети и
обслужени в съответствие с техните потребности. Всичко това би наложило, при точен
анализ на интензивността на входящия поток,
да се въздейства върху параметрите на изходящия поток – промяна на времето за обслужване на клиентите, промяна на броя на операторите и т.н., за да се оптимизира обслужването в изследваната туристическа система.
Получените резултати позволяват да се взимат бързи решения по отношение на броя обслужващи оператори в дадена туристическа система и да се постигне количествена гъвкавост в
системата по отношение на обслужващия персонал, така че да не се „отказва” обслужване
на потока от клиенти, без да се поддържа излишно висок капацитет.

-
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POSSIBILITIES OF MODELING FOR EVALUATION OF SERVICES IN TOURISM
Stanislava Kovacheva, Ivaylo Ivanov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
An investigation of the possibility of using models of queuing systems for prognosis the behaviour of tourist
systems is presented in the report. A set of criteria and indicators for evaluation of logistics services in the tourism
sector, formed in previous studies is used. The study was conducted based on a survey of the activities of guesthouses and hotels and data of tourists flow to tourism sector enterprises in the municipality of Kazanlak for 20052010. Based on the analysis of study results was developed queuing model system with specific application in the
supply of alternative forms of tourism.
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ПРОФИЛ НА ТУРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Ивайло Иванов
Лесотехнически университет, София
Резюме
Въз основа на данни на Националния статистически институт е направен профил на чуждестранните туристи по отношение на: предпочитано време, цел на пътуването, място за нощувки, продължителност на престоя и
националност. Направена е оценка за потенциала на регионите за развитие на туризма. Посочени възможностите за развитие на туристическия сектор и решаване на част от регионалните проблеми.
Ключови думи: туризъм, профил на туристите, регионални проблеми, туристически потенциал.
Key words: tourism, profile of tourists, regional problems, tourism potential.

близо половината от общия им брой или 49,4%
(табл. 1). През останалите месеци, с изключение на м. септември, относителният дял им варира в границите от 3,3% до 7,1%.

Увод
Туризмът е една от важните индустрии за
българската икономика. Местните и регионалните органи на управление отдават голямо значение на него за развитието на местната икономика, повишаването на благосъстоянието на
население, осигуряване на заетост, намаляването на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия и други. Това налага, за да
бъде разработен конкурентен туристически
продукт, да бъде изследван профилът на туристите.
В редица публикации са представени резултатите от изследвания, проведени на принципа
на анкетата. В тези проучвания са анализирани
чуждестранните посетители в и извън туристическите сезони, специализираните видове туризъм, генериращите пазари и други [1-4].
Целта на настоящото изследването е да се
допълнят резултатите от цитираните изследвания и да определят приоритетните видове туризъм като се направи профил на чуждестранните туристи в България. За постигането на целта
са анализирани: структурата на посещенията
на чужденци в България през 2010 г. по месеци и по страни; целта на посещенията; реализираните нощувки и приходи по области и по
региони.
Изследването е базирано на данни на Националния статистически институт (НСИ) за 2010
г., публикувани на интернет страницата на института в секция „Туризъм”.

Табл. 1. Структура на посещенията на чужденци в
България през 2010 г. по месеци
Месец
Относителен дял
I
3,6%
II
3,3%
III
3,6%
IV
6,2%
V
7,1%
VI
11,6%
VII
18,7%
VIII
19,1%
IX
12,2%
X
5,7%
XI
4,5%
XII
4,5%
Общо
100,0%

Основният контингент туристи е от Европейските страни (92,2%), като делът на туристи от страни от Европейския съюз е 64,8%
(табл. 2).
Табл. 2. Структура на посещенията на чужденци в
България през 2010 г. по страни
Регион
Относителен дял
Европейски съюз
64,8%
Други европейски страни
28,0%
Други страни
2,6%
Останал свят
4,6%
Общо
100,0%

Резултати и коментари
Профилът на чуждестранните туристи в
България през 2010 г. показва, че страната е
най-често е посещавана през летните месеци
от годината. Генерираният поток чуждестранни
туристи за периода м. юни-август 2010 г. е

Чуждестранният туристически поток се характеризира с относително ниска диверсификация по отношение на страни, от които пристигат гостите, т. като 6 държави осигуряват
60,4% от посещенията на чужденци в България
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Табл. 3. Посещения на чужденците в България през
2010 г. по цел на пътуването
Цел на пътуването
Относителен дял
Почивка и екскурзия
50,5%
Гостуване
1,7%
Служебна
11,1%
Други
8,9%
Транзит
27,8%
Общо
100,0%

през 2010 г. Най-голям е делът на туристите от
Румъния (17,3%), следвани от гръцките
(12,2%),
турските
(11,3%),
германски
(10,2%), македонските (4,9%) и руските туристи (4,7%).
Основната цел на посещенията на чужденците в България е почивка и екскурзия. Делът
на тези пътувания е над половината от всички
посещения (табл. 3). Поради спецификата на
страната, нейното географско положение и демографските особености на страните, с които
България граничи, следващият по значимост
поток е транзитът. Относителният дял, на който
е 27,8%, и е формиран основно от гастарбайтери от Турция (табл. 4).

От данните представени в табл. 4. е видно,
че първите 6 страни осигуряват над половината
от посещенията с цел почивка и екскурзия
(57,8%), по отношение на гостуванията делът е
72,1%, а при служебните пътувания този дял е
65,9%.

Табл. 4. Топ 6 на страните, от които пристигат чуждестранни
Почивка и екскурзия
Гостуване
Служебна
ОтносиОтносиОтносиСтрана
телен
Страна
телен
Страна
телен
дял
дял
дял
Република
Германия
14,0%
18,8% Гърция
22,7%
Македония
Румъния
13,8% Турция
13,3% Румъния
19,8%
Гърция
12,4% Гърция
13,3% Германия
9,5%
Русия

7,3%

Румъния

10,0%

Турция

5,5%

Великобритания

5,3%

Русия

10,0%

Великобритания

4,4%

Полша

5,0%

Германия

6,6%

Австрия

4,1%

В страната най-често почиват германски,
румънски и гръцки туристи, съответно 14,0%,
13,8% и 12,4% от всички чужденци. Значителен е делът на руските (7,3%), британските
(5,3%) и полските туристи (5,0%). Данните на
НСИ сочат, че основните бизнес партньори посещаващи страната са от Гърция или от Румъния, приблизително всеки 5-ти е от тези страни,
а всеки 10-ти е от Германия. Всеки 3-ти чужденец преминал транзитно през България е от
Турция, а всеки 5-ти – от Румъния.
Регионите, които най-често посещават туристите са Югоизточният и Североизточният
район. В тях съответно са реализирани 45,94%
и 37,56% от нощувките на чуждестранния туристически поток (табл. 4).

туристи през 2010 г. по цел на пътуването
Други
Транзит
ОтносиОтносиСтрана
телен
Страна
телен
дял
дял
Гърция

20,4%

Турция

31,8%

Румъния
Турция
Република
Македония

18,3%
14,4%

Румъния
Германия

22,7%
6,0%

9,2%

Гърция

4,8%

Украйна

4,8%

Сърбия

4,4%

Русия

3,8%

Република
Македония

4,3%

Южен централен район
Северен централен район
Северозападен район
Общо

2,76%
0,88%
0,47%
100,00%

Това е лесно обяснимо, т. като на територията им са разположение най-големите летни
курорти в България (Слънчев бряг, Златни пясъци, Албена и други), а както се установи от
данните за сезонността на посещения, представени в табл. 1, те основно са през летните месеци от май до септември.
Анализът на областно ниво показва, че найпривлекателни са: Бургаска (45,05%), Варненска (30,10%) и Добричка области (7,30%).
Столицата превлича 6,91% от чужденците.
Данните по области са представени в табл. 5.

Табл. 4. Реализирани нощувки от чужденците в

Табл. 5. Реализирани нощувки от чужденците в

България през 2010 г. по региони (NUTS 2)
Район за планиране (NUTS 2)
Относителен дял
Югоизточен район
45,94%
Североизточен район
37,56%
Югозападен район
12,40%

България през 2010 г. по области (NUTS 3)
Област (NUTS 3)
Относителен дял
Бургас
45,05%
Варна
30,10%
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Добрич
София (столица)
Благоевград
София
Пловдив
Смолян
Стара Загора
Велико Търново
Русе
Хасково
Пазарджик
Габрово
Видин
Плевен
Ямбол
Шумен
Ловеч
Сливен
Кюстендил
Силистра
Кърджали
Враца
Перник
Търговище
Монтана
Разград
Общо

7,30%
6,10%
3,49%
1,85%
1,53%
0,68%
0,67%
0,33%
0,29%
0,24%
0,23%
0,14%
0,13%
0,12%
0,12%
0,11%
0,10%
0,10%
0,09%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,05%
0,04%
0,03%
100,00%

Варна
София
Ямбол
Стара Загора
Смолян
Перник
Пазарджик
Враца
Благоевград
Видин
Пловдив
Плевен
Търговище
Сливен
Разград
Силистра
Ловеч
Монтана
Кърджали
София (столица)
Кюстендил
Хасково
Русе
Габрово
Шумен
Велико Търново

6,17
4,29
4,18
4,08
3,95
3,95
3,23
2,78
2,76
2,67
2,45
2,44
2,33
2,21
2,19
2,10
1,88
1,86
1,82
1,80
1,66
1,66
1,64
1,63
1,57
1,48

Наблюдават се относително повече реализирани
нощувки в области, граничещи със столицата, като
Софийска и Пернишка, отколкото в самата София.
Реализираните нощувки в София са 1,80 дни при
4,29 дни за Софийска област и 3,95 дни за област
Перник. И докато тук обяснението може да бъде
свързано с различната (по-висока) цена на една нощувка в столицата, то за наблюдаваното в област
Пловдив, където броят нощувки от един чужденец е
значително по-малък от този в съседната Пазарджишка област, съответно 2,45 дни и 3,23 дни, може да бъде обяснено с притегателния в тази област
туристически център Велинград. Тези изводи се потвърждават от данните за приходите от 1 нощувка,
представени в табл. 8. Данните показват, че нощувката в София е 2 пъти по-скъпа от средната за страната, докато в Пернишка и Софийска тя приблизително 2 пъти по-евтина от средната за страната. Цената на нощувките в областите, имащи излаз на Черно море, също е много по-ниска от средната за
страната, факт, дължащ се на отстъпките при закупуване на туристически пакети и при дългосрочен
престой.

Реализираните нощувки от един турист средно за
страната са 5,1 дни. Над тази стойност са Югоизточният и Североизточният райони, съответно със
7,3 дни и 6,3 дни (табл. 6).
Табл. 6. Реализирани нощувки от 1 чуждестранен
турист в България през 2010 по региони (NUTS 2)
Дни/Чуждестранен
Район за планиране (NUTS 2)
турист
Югоизточен район
7,3
Североизточен район
6,3
Южен централен район
2,6
Северозападен район
2,3
Югозападен район
2,2
Северен централен район
1,6
Средно за страната
5,1
Продължителността на престоя, анализирана по
области, е в границите от 7,40 дни за Бургаска област до 1,48 за Великотърновска област, като за
София стойността на показателя е 1,80 дни. Това
може да бъде обяснено с факта, че целта на пътуването в столицата е по-скоро бизнес и служебно, отколкото екскурзия и почивка.

Табл. 8. Приходи от 1 нощувка на чужденец в България през 2010 г. по области (NUTS 3)
Област (NUTS 3)
Приход от 1 нощувка
София (столица)
98,55 лв.
Сливен
69,91 лв.
Кюстендил
64,06 лв.
Хасково
62,58 лв.

Табл. 7. Реализирани нощувки от чужденците в България през 2010 г. по области (NUTS 3)
Област (NUTS 3)
Дни/Чуждестранен турист
Бургас
7,40
Добрич
7,09
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Пазарджик
Стара Загора
Монтана
Плевен
Пловдив
Велико Търново
Габрово
Смолян
Силистра
Русе
Разград
Враца
Средно за страната
Варна
Кърджали
Видин
Благоевград
Ловеч
Бургас
Шумен
Ямбол
Търговище
София
Перник
Добрич

60,84
58,24
55,19
54,61
54,13
52,46
52,40
52,09
51,39
51,08
45,73
44,54
44,08
43,94
43,03
42,94
42,32
40,75
39,74
38,83
33,98
28,78
27,95
20,97
18,46

силно влияещ се от цената на нощувката
при избора на място и продължителност
на престоя.
Потенциалът за развитие на традиционния
летен вид туризъм, основан на увеличаването
на броя на нощувките, практически е изчерпан.
Независимо от относително големия дял на
общите приходи от този вид туризъм, приходът
от 1 нощувка за областите Варна, Бургас и
Добрич е под средния за страната.
Усилията и насоки за развитие трябва да бъдат насочени към:
- Разработване на нови туристически продукти и разнообразяване на съществуващите с цел по-равномерно привличане
на туристи през годината. Това ще осигури на по-голяма част от местното население постоянна заетост. Използването на средствата за подслон ще бъде поефективно, най-вече за зимните курорти.
При Черноморските курорти изпълнението на тази препоръка е свързано с инвестиции, т. като голяма част от местата
за настаняване нямат отоплителни инсталации. Привличането на туристи в
Черноморските курорти извън активния
сезон може да бъде чрез разработване
на туристически пакети за привличане на
клиенти с цел конгресен, поклоннически,
културно-исторически и т.н. алтернативни форми на туризъм. За зимните курорти подходящите алтернативни форми
са: селски, екстремен, хоби, конгресен,
културно-исторически и т.н. туризъм.
- Разработване на пакети, привлекателни
за навлизането на нови туристически пазари. За реализирането на тази препоръка на първо място е необходимо да се
проучи и анализира на място (в чужбина)
профила на туристите от съответната
страна потенциален пазар, на второ място, да изследват предимствата и недостатъците, силните и слабите страни на
българския туристически продукт според
туристите, посетили България. Тези разработки, както и практиките на странитеконкуренти за потенциалния пазар ще
позволят да се повиши конкурентоспособността на продукта, региона (общината, областта) и страната.
- Стимулиране на партньорството и сътрудничеството между общините и областите с цел разработване на съвместни
туристически продукти (напр. комбини-

лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.

-

Корелационната зависимост между реализираните нощувки от чужденци в България през
2010 и приходите от 1 нощувка на чужденец,
изчислена чрез EXCEL на Microsoft, е средна по
сила и обратна като посока (-0,465). Това показва, че съществуват и множество други фактори, които влияят върху избора на място за
нощувка при чужденците. Области като Велико
Търново, Шумен, Габрово, Русе, Хасково,
Кюстендил и т.н., които са с брой на нощувките под средния за страната 5,1 дни са с голям
потенциал за развитие на алтернативните форми на туризъм.
Направеният анализ дава възможност да се
очертае профила на чуждестранния турист, посетил България през 2010 г.
Това е:
- гражданин на Европейска страна, граничеща с България (Румъния, Гърция, Македония, Турция) или с традиционно пътуващо по време на отпуските население (Германия, Русия, Великобритания,
Полша),
- предпочитащ да посети страната през
летния сезон,
- по-скоро с цел почивка или екскурзия,
отколкото бизнес пътувания,
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-

стабилно и устойчиво развитие на туризма, а
до увеличаване на вътрешно и междурегионалните различия, натоварва инфраструктурата и
природните ресурси, не намалява сезонния характер на заетостта и други.
Трудно могат да се определят като устойчиви в развитието на туризма и региони, в които
реализираните нощувки и приходите са около
средните за страната (напр. Силистра, Разград,
Враца и други), т. като относителният дял на
тези области по отношение реализирани нощувки е незначителен (под 1%). За тези области е необходима държавна подкрепа и стимулиране на партньорство с водещите туристически центрове за създаване на съвместни туристически продукти и увеличаване броя на
реализираните нощувки.
Профилът на чуждестранните туристи очертава насоките за подобряване на предлагания
туристически продукт. Неговото разнообразяване ще диверсифицира потока от туристи, ще
осигури намаляване на сезонния му характер,
а развитието на икономиката и нейното стимулиране в изоставащите, селските и депресивните региони ще промени характера и целта на
пътуванията.

ране на летния морски туризъм с планински, селски, конгресен и т.н.; тематични маршрути за посещения на региони, свързани с културното и историческото наследство, народните обичай,
местния бит и т.н.).
Насърчаване на доброволческата работа
на местното население. Разработване на
продукти и услуги, чиято основна цел е
изграждане и подобряване на имиджа на
съответната териториална единица (община, област). Организирането на безплатни туристически обиколки на забележителностите е подходяща форма за реализиране на тази препоръка. Включването на представители от различни възрастови групи и съсловия, като ученици,
студенти, работещи и пенсионери като
екскурзоводи, от една страна ще ангажира хората с излишно свободно време,
от друга страна ще даде възможност за
изява на тези хора и при добре планирани обиколки и подходящо представяне на
местната действителност като уникална
ще доведе до стимулиране развитието на
местната икономика (производство на
стоки, производство на сувенири, извършване на услуги и други).
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Заключение
Резултатите от проучването показва, че съществува значителен потенциал за развитието
на алтернативни форми на туризъм както в
столицата, така и в центрове с богато културно-историческо наследство (напр. В. Търново,
Шумен, Габрово и др.). Вниманието в тези области трябва да бъде насочено към стимулирането на реализиране на нощувки от страна на
чуждестранните туристи. В тези области броят
на нощувките са под средния за страната при
реализирани приходи над средния за страната.
Екстензивният начин за това е намаляването на
цената, докато подобряване на условията, подобряване на качеството, разнообразяване на
услугите и т.н. ще доведе до привличането на
повече и по-платежоспособни туристи.
Необходимо е и преосмисляне на политиката на големите туристически курорти. Предлагането на пакети от типа „Всичко включено в
цената” (All Inclusive) привлича туристи с поограничени доходи, които не са склонни на допълнителни разходи за музеи, екскурзии, атракции и т.н., което в крайна сметка не води до
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Abstract
On the base of data of the National Statistical Institute is done profile foreigner tourists according to favourite
place and preferred time for tourism and travellers’ costs. In article is estimated the potential for tourism development in the regions. As conclusions are mentioned the possibilities of development of tourism and solve part of the
regional problems.
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Резюме
Целта на обучението по туристическа картография е да запознае студентите по туризма с процесите на
проектиране, редактиране и оформяне на туристически карти. За постигането на тези цели е необходимо студентите по алтернативен туризъм да изучат и методите за картографиране на специалното съдържание на различните видове туристически карти. Чрез картографския метод, освен онагледяване на пространствената информация, се постига и извършване на научни анализи и синтез на картираните обекти и явления. Обекти на
туристическото картографиране са пространствените елементи, съчетанията и връзките на туризма и отдиха както като обща система, така и като отделни нейни елементи и аспекти в обхвата на определена територия.
Туристическата картография е част от други картографски дисциплини - социално-икономическото картографиране, природно-географското картографиране, екологичното картографиране и др. Възможни са разнообразни класификации на туристическите карти според тяхната цел, предназначение, обект, мащаб, обхват, математическа проекция, като се следва опитът на руската картографска школа в това направление. Основните
способи за изобразяване на специалното съдържание върху туристическите карти са: с условни знаци, с ареали, с качествен фон, с изолинии, точков способ, картограми, картодиаграми и с линии на движение.
Ключови думи: туристическа картография, алтернативен туризъм.
Key words: tourism cartography, alternative tourism.

велосипеден туризъм (велотуризъм), в
т.ч. и планинско колоездене (маунтинбайк);
- екстремен туризъм – пещерен (спелеоложки) туризъм, скален (катерачески)
туризъм, рафтинг (спускане по бързи
речни течения) и др.;
- научен и конгресен туризъм;
- ваканционен туризъм;
- комбиниран туризъм.
У нас има учредена Българска асоциация за
алтернативен туризъм (БААТ) [13]. Тя е колективен член на Европейската организация по алтернативен туризъм ЕСЕАТ. В последните си
препоръки към държавите Туристическата организация към ООН е записала развитие на алтернативни форми на туризъм. Българското
правителство прие в началото на 2010 г. стратегия за развитие на културния туризъм, но не
са приети стратегии за останалите алтернативни форми.
Българската природа е уникална, сравнително добре запазена и трябва да се опазва, за
да й се наслаждаме сега и за в бъдеще. За съжаление, в условията на глобална и национална
финансова и икономическа криза, туризмът в
България също е в критичен период. Инвестициите са под въпрос в резултат на кризата и на
получилото се презастрояване в морските ни
курорти, което освен всичко друго нарушава

Увод
Алтернативният туризъм е истинският устойчив туризъм, който помага за опазването на
околната среда, на културно-историческите и
археологическите ценности на една страна или
на отделни нейни региони и малки населени
места, на традициите и обичаите на даден народ или етнос и т.н. Туризмът като стопанска
дейност и особен вид индустрия се подразделя
на следните видове:
- морски туризъм – плажен, плувен, яхтинг, корабен и др.;
- здравен и балнеоложки (СПА) и уелнес
туризъм;
- планински туризъм;
- селски туризъм;
- културен (културно-познавателен) туризъм;
- религиозен (поклоннически) туризъм;
- исторически туризъм;
- археологически туризъм;
- маршрутно-познавателен (местен, краевед-чески) туризъм;
- екологичен туризъм (екотуризъм);
- ловен туризъм;
- риболовен туризъм;
- спортен туризъм - конен туризъм; голф
туризъм; ски туризъм и др.
- кулинарен и десертен туризъм [9];

-
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туризъм – с обиколки на исторически, археологически и архитектурни забележителности,
дегустации на различни ястия и вина, т.е. с кулинарен и винен туризъм. Цитираното по-горе
изследване е чрез анкетиране на 9 000 чуждестранни туристи у нас, които са от 10 държави Германия, Великобритания, Русия, Украйна,
Гърция, Румъния, Швеция, Сърбия, Турция и
Чехия. Скандинавските туристи предпочитат
най-много комбинирания туризъм – общо 84%
от всички; следват туристите от Русия със 79%,
а на трето място са англичаните – със 75%.
Според данни от друго проучване, проведено от „ИПК Интернешънъл” с граждани на същите 10 държави, България е по-привлекателна
за туристи от източноевропейските и съседните
й държави, отколкото за туристи от страните в
Централна и Западна Европа. Според информация на вече закритата Агенция по туризъм
културно-познавателния туризъм е на ІІІ-то
място след морския и ски туризма у нас и има
среден дял от общото предлагане над 11%.
Под 10% са СПА и уелнес туризмът, а екотуризмът и селският туризъм са под 5% [15].

природната среда и се съпровожда с недобро
качество на обслужването в туристическите
обекти. Предимствата на България при развитието на алтернативния туризъм са:
- добри цени;
- гостоприемно, трудолюбиво, толерантно
към различните етноси и инициативно
местно население;
- красива природа – разнообразна флора
и фауна;
- многобройни забележителности.
Недостатъците, които забавят развитието на
алтернативния туризъм, са:
- недостатъчни финансови възможности
на местното население и непознаване на
възможностите за съфинансиране от европейските фондове;
- недостатъчно ясна, активна и целенасочена държавна политика;
- лоша инфраструктура;
- труден трафик;
- липса на достатъчно информация – карти, атласи, указателни знаци и надписи,
медийна и друга реклама;
- езикова бариера пред чужденците, тъй
като българите не говорят или говорят
много слабо чужди езици.
От всички видове алтернативен туризъм културно-познавателният е този, който създава
най-висок среден приход на ден от чуждестранните посетители в България. Този резултат е
получен от едно изследване за нагласите на
туристите в страната ни през 2010 г., изготвено по поръчка на Министерството на икономиката и енергетиката [2]. Според данните от изследването чужденците харчат средно по 80
евро/ден по време на почивката си, свързана с
културен туризъм в България, за СПА и екотуризъм – 66 евро/ден, за селски туризъм – 62
евро/ден. Съответно най-висок е и средният
разход на човек за цялата му почивка в България именно за културен туризъм – 458 евро, а
при другите алтернативни форми на туризъм
той е бил между 320 и 410 евро.
Средният разход за алтернативен туризъм в
България през 2010 г. е бил 380 евро/турист.
Средният престой на чуждестранните туристи у
нас през 2010 г. е бил около седмица. Найдълго са почивали руснаците – средно 8,5 дни,
а най-кратко – туристите от съседните ни държави – средно 3,8 дни. Най-често културният
туризъм е бил съчетаван с планински, морски и
кулинарен. СПА туризмът е бил комбиниран с
морски и кулинарен, а екотуризмът и селският

1. Екотуризъм. Издания за алтернативен туризъм
1.1. Специфика на екотуризма
Алтернативният туризъм е различен от масовия туризъм, тъй като при него акцентът се
поставя върху връзката между госта и домакина. Този вид туризъм предлага много повече от
пасивното разглеждане на дадени забележителности. Той се адресира към всеки един турист
поотделно, към този турист, който иска да научи нещо ново през своята ваканция.
Известно е, че екотуризмът се заражда като
нова форма на туризма в Северна Америка, в
средата на 80-те години на ХХ-ти век, вследствие на пътувания до най-отдалечените места
със съхранена природа. Това е туризъм в слабо засегнати от антропогенни и техногенни
дейности места, който трябва да допринесе за
защита на природата и за благосъстоянието на
местното население. Той се базира на наблюдения и е един нов етап в развитието на туризма. Екотуризмът изисква работа в партньорство между туроператори, посрещащи (incoming)
агенции, местни общности, асоциации, стопанисващи защитените райони, научни общности.
Най-разнообразни програми за екотуризъм има
в страните с голямо биоразнообразие, с национални и природни паркове и с местни общности,
които са съхранили традициите си. Опазването
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ни места в България с техните наименования и пощенски кодове;
- карти на София в мащабите 1:5000,
1:15000, 1:25000 и 1:40000;
- карти на Пловдив, Варна, Бургас, Русе и
Плевен в мащаби 1:5000, 1:15000 и
1:25000;
- карти на Габрово, Велико Търново и
Стара Загора в мащаби 1:5000 и
1:15000.
Продуктът PDA.bgmaps дава във всички гореизброени карти на градовете у нас и информация за булевардите, улиците, площадите,
кварталите. За тези градове се предлагат и адресни бази данни за всеки квартал и за всички
жилищни блокове.
Голямо удобство и улеснение за туристите е,
че стандартната версия на програмата
PDA.bgmaps е безплатна за изтегляне заедно с
2 демонстрационни карти – на части от България и на части от София [16].

на природата и на културното наследство, от
една страна, и екотуризмът, от друга страна,
са свързани помежду си и се нуждаят един от
друг, за да постигнат успешно целите си.
1.2. Издания за алтернативен туризъм
За успешното развитие на алтернативния
туризъм от голямо значение са информационните материали, свързани с него, както и мениджърските издания за малките и средни
форми у нас, занимаващи се с различните видове алтернативен туризъм. По-значимите издания в това направление са:
1. Наръчник „Устойчив и отговорен туризъм. Добри практики от Франция и България” [8];
2. Bulgaria
„Пътеводител
за
гостоприемство и приключения. 105 къщи за
гости и малки хотели”, 2006 [10];
3. US AID, Маркетинг в туризма. Практическо ръководство за собствениците на
малки и средни хотели, което е качено
на сайта на БААТ [11];
4. Bulgaria „Пътеводител за гостоприемство и приключения”, 2009, 250 стр.
От голямо значение е фактът, че има издадени 3 бр. туристически карти на България и 7
бр. от т.н. „Атласи на патриота”. От атласите
най-интересни са следните:
- Бургас и морето – Атлас № 2;
- Източни Родопи – Атлас № 3;
- Варна и околностите – Атлас № 5;
- Места за ски у нас – Атлас № 6;
- Северното Черноморие – Атлас № 7.
Картите и атласите могат да се ползват и на
хартиен носител, и в електронен вид, както те
са достъпни на сайта [16].
Истински пълен каталог за туризма с курорти, хотели, забележителности в България може
да се намери и използва от туристите у нас на
сайтовете [13, 15, 16]. Този каталог съдържа:
- сателитна карта на България;
- серия от т.н. джобни карти;
- серия от т.н. мобилни карти;
- електронен атлас за джобни компютри
(PDA.bgmaps), работещ с карти на България и големите български градове и
допълнителни бази данни.
Ето с какви електронни карти работи продуктът PDA.bgmaps:
- карти на България в мащабите 1:300
000, 1:600 000 и 1:1 000 000, която
съдържа информация за всички населе-

2. Картиране на туристическите обекти
2.1. Видове туристически обекти за картиране
Съгласно чл. 3, ал. 3 от Закона за туризма
[7] у нас, който е приет през 2002 г. и е претърпял 22 промени до момента, туристически
обекти са:
- средствата за подслон – хотели, мотели,
вилни и туристически селища;
- местата за настаняване – пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи за гости и др.;
- заведения за хранене и развлечения –
ресторанти, заведения за бързо хранене,
питейни заведения, кафе-сладкарници и
барове;
- местата за упражняване на туроператорска и туристическа агентска и информационна дейност;
- плажовете – плажове към естествени
водни обекти (морски, речни и езерни) и
плажове към изкуствени водни обекти
(язовири и плувни басейни);
- ски-пистите за алпийски ски и сноуборд
и ски-пистите за ски-бягания;
- центровете и местата за предлагане и
потребление на допълнителни туристически услуги: балнеоложки, спортни,
развлекателни и др.;
- музеите, резерватите, културните ценности по Закона за културното наследство, както и културните институти по Закона за закрила и развитие на културата;
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ри чрез използването на други видове условни
знаци. Туристическата картография е тясно
свързана с други картографски области - социално-икономическото картографиране, природно-географското картографиране, екологичното картографиране и др. Целите са концентрирани в две основни направления:
1. Обслужване с карти на масовите потребители чрез подходящи туристически,
рекламни и маршрутни карти;
2. Изходни карти за научни цели при изучаването, управлението, планирането и
програмирането на туризма и отдиха на
населението в цялост или по отделни
елементи.
Най-широко се търсят и използват туристическите карти с информационен и рекламен
характер. Възможни са разнообразни класификации на туристическите карти според тяхната
цел, предназначение, обект (сюжет), мащаб,
обхват, математическа проекция, като у нас се
следва предимно опитът на руската картографска школа в това направление.
Основните способи за изобразяване на специалното съдържание на туристическите карти
са: с условни знаци, с ареали, с качествен фон,
с изолинии, точков способ, картограми, картодиаграми и с линии на движение (метод на
стрелките). Проектирането и редактирането на
туристическите карти включва и процесите на
копиране, увеличаване и намаляване на картните образи.
Съставянето и оформянето на туристическите карти е свързано с тяхното щрихово, цветово, шрифтово и художествено оформяне.
Връзката на туристическото картографиране
със съвременните информационни технологии
е съсредоточена върху прилагането на Географските информационни системи (ГИС) при
изработването на различни картни продукти на
туристическото картографиране.
Има задължителни нормативни и извъннормативни изисквания към разработваните проекти за съвременните туристически карти. Има
утвърдена методика, която насочва бъдещите
специалисти по алтернативен туризъм в техните пионерни проекти в областта на туристическото картографиране.
У нас има издадени актуални систематизирани курсове по туристическо картографиране
от доц. Б. Давидков и М. Бъчваров от СУ „ Св.
Кл. Охридски” [1, 3-6], ориентирани към студентите от специалността „Туризъм” в СУ и
към студентите от филиала на Пловдивския

националните паркове, природните паркове, резерватите, поддържаните резервати, защитените местности и природните забележителности по Закона за защитените територии;
- туристическите хижи, туристическите
учебни центрове, туристическите спални
и заведенията за хранене, прилежащи
към туристическите хижи – туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско
обслужване.
Всички тези разнообразни и многобройни
туристически обекти следва да бъдат картографирани по подходящ начин, за да се използват от туристите, които са с различна националност, различно образование и различна туристическа ориентация. Тук е истинското място
и важната роля на туристическото картографиране като учебна дисциплина с голяма практическа приложимост.
-

2.2. Същност и задачи на туристическото картографиране
Целта на обучението по туристическа картография е да запознае студентите по туризъм
с проектирането, редактирането и оформянето
на туристическите карти. За постигането на
тези цели е необходимо студентите по алтернативен туризъм да изучат и методите за картографиране на специалното съдържание на различните видове туристически карти. Чрез картографския метод, освен онагледяване на
пространствената информация, се постига и
извършване на научни анализи и синтез на картираните обекти и явления. Картите винаги са
били и си остават основен елемент в методическия инструментариум на географията, туризма и краезнанието като наука и практика.
Туризмът и алтернативният туризъм поради
своята актуалност и като приоритетни отрасли
на националното ни стопанство се изучават у
нас в различни висши училища. Обектите на
туристическото картографиране са пространствените елементи, съчетания и връзки на туризма и отдиха (рекреацията) както като обща
система, така и като отделни нейни елементи и
аспекти в обхвата на определена територия.
Туристическата картография е раздел от
тематичната картография и като такава тя
принципно не се отличава от другите направления в тематичната картография. Тук обаче съществуват и доста различия поради спецификата на картираните явления, процеси и парамет-
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можно най-икономичното използване на ресурсите.
„Отговорният и солидарен туризъм” поставят в центъра на пътешествието човека и съприкосновението с него. Участието на местното
население в различните фази на даден туристически продукт, уважението към човешката личност, към културата и природата, както и поравностойното разпределение на печалбите от
туристическата дейност са основите на устойчивия и солидарния туризъм.

университет „Паисий Хилендарски” в гр. Смолян. Тези книги са оценени по достойнство от
българската картографска и геодезическа колегия и се използват от сериозните картоиздателски фирми у нас.
Изводи и препоръки
Актуалната ситуация у нас в областта на алтернативния туризъм изисква да се познават
„Мярка 322 за туристическата инфраструктура”, а също и „Програмата за развитие на селските райони”, която се управлява от Държавен
фонд „Земеделие”.
Висшето училище „Земеделски колеж” в
Пловдив, където има специалност „Икономика
на туризма (алтернативен туризъм)”, организира на 14-16.03.2011 г. конференция на тема:
„Възможности и проблеми за развитието на
алтернативните форми на туризъм в малките
селища на страната”. Някои от дискусионните
проблеми са свързани с предоставянето на
навременна, компетентна, достъпна и разбираема за туристите информация за обектите на
алтернативния туризъм у нас – туристически
схеми, маршрутни планове и други подобни
във вид на диплянки, атласи, карти и планове
на хартия и в електронен вид (на CD или DVD)
на български и английски. В тази връзка като
дискусионни теми се появиха две нови понятия:
устойчив туризъм и солидарен туризъм.
„Устойчивият туризъм” е продължение на
концепцията за устойчиво развитие, лансирана
на конференцията в Рио още през 1992 г. Той
е резултат от грижите, полагани за опазване на
застрашените райони на планетата като цяло, и
в частност на тропическите гори. В същото
време обаче той третира и урбанизираните територии, селата, културното и архитектурното
наследство. Следователно, устойчивият туризъм има по-широка рамка в сравнение с екотуризма. Устойчивият туризъм цели не само да
минимизира въздействието върху биологичната
среда, но и да формира възгледите на туристите преди и по време на пътуването им, както и
да предизвиква природощадящи туристически
практики още в етапа на концепцията за пазарите емитиращи туристи. „Това е еволюцията в
туризма, която е съобразена с интересите на
посрещащите, от една страна, и с интересите
на посетителите, от друга страна”. Всички дейности в зоната на посрещане трябва да са съобразени с пределния капацитет на природните
ресурси, т.е. да се спазва принципът за въз-
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TRAINING ON TOURISM CARTOGRAPHY – CURRENT PURPOSES, METHODS AND
APPLICATIONS IN THE ALTERNATIVE TOURISM
Veneta Kotseva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The purpose of the training on tourism cartography is to familiarize the tourism students with the processes of
projection, revision and design of tourist maps. In order to achieve these purposes, the students in alternative tourism have to study also the methods of mapping the special contents of various types of tourist maps. By the cartographic method, besides illustration of the space information, an accomplishment of scientific analysis and synthesis of the mapping objects and phenomena is achieved, too. The objects of tourism cartography are the space
elements, combinations and relations between tourism and recreation – not only as a common system, but also as
different elements and aspects within the sweep of a defined territory. Tourism cartography is a part of other cartographic disciplines – social and economic mapping, natural and geographic mapping, environmental mapping, etc.
Various classifications of tourist maps are possible according to their purpose, function, object, scale, envelopment,
mathematical projection, by following the experience of the Russian cartographic school in this direction. The basic
tools for representing the special contents on tourism maps are as follows: by arbitrary signs and symbols, by areas, by quality background, by isolines, by point method, by cartograms, by cartodiagrams and by lines of movement.
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Резюме
В доклада се представят и анализират резултати от представително за област Благоевград емпирично социологично изследване, проведено през 2010 година. Основно внимание се отделя на определен кръг от форми
на проекологично поведение – на реалната им разпространеност, мотивацията за предприемането им, проблемите и бариерите, които съпътстват реализацията им. Установените реалности са поставени във връзка с основни социалнодемографски характеристики на изследваните лица, с ценностните им системи, жизнените планове и стратегии. Паралелно са разгледани и очакванията и изисванията на хората по отношение на свързаната
с околната среда дейност на държавните институции.
Ключови думи: екологична култура, проекологично поведение, ценностни системи и йерархии, мотивация
на проекологичното поведение.
Key words: environmental culture, emvironment-friendly behaviour, value systems and hierarchies, motivation
of environment-friendly behaviour.

Мантарова) представително за населението над
18 годишна възраст в област Благоевград емпирично социологическо изследване.
И това, както и редица други емпирични социологически изследвания, дават основание да
се каже, че у нас поведението не е адекватно
на декларираните от хората интерес и загриженост за състоянието и опазването на околната
среда. Грижите за нея се свързват най-вече с
държавата или с колективна промяна в поведението. Тази позиция „кодира скрития отказ от
индивидуална отговорност, сливането с общността, т.е. представлява проява на вече описаните традиционни нагласи – опазването на
околната среда се явява в съзнанието като нещо, което трябва “така да се прави” от мнозинството, но не представлява обект на техните
индивидуални потребности и интереси” [1].
Моделът, който е разработен за целите на
изследването, фокусира изследователското
търсене върху няколко типа действия: действия
с пряко влияние върху състоянието на околната среда; ресурсопестящо потребление; инвестиране на средства (респективно, участие със
средства) в съхранение или възстановяване на
околната среда и действия, целящи оказване на
влияние при вземането на решения (на последните тук няма да се спираме).
Едни от дейностите, които допринасят за
съхранение и възстановяване на околната среда са участие в почистване непосредствено
около дома и в почистване и залесяване на
паркове, планински райони и пр.

С идеята за устойчиво развитие, докладът
„Нашето общо бъдеще” на Комисията по околна среда и развитие на ООН, ръководена от Гру
Харлем Брундтланд, зададе нова перспектива
за развитието на човешкото общество. Опазването и възстановяването на околната среда
застанаха в центъра на вниманието и на институциите на ЕС. На срещата в Маастрихт опазването на околната среда бе издигнато в ранг
на политика на общността. В решенията от форума е записано, че една от задачите на Съюза
е постигането на „съвместим с околната среда
растеж” [5]. Насочените към осъществяването
й множество програмни документи и директиви
са безусловен императив и за България. Тяхната реализация обаче изисква не само компетентни управленски решения и действия, но и съпричастност и адекватно поведение от всички
граждани. В този контекст въпросите за екологичното съзнание, за факторите, които детерминират прехода между загриженост и проекологично поведение, за разпространението и устойчивостта му, за институционалната подкрепа за него, придобиват особена практическа
важност.
Проблемът за проекологичното поведение
тук ще бъде анализиран на базата на резултатите от проведено в рамките на финансиран от
ФНИ при МОМН проект „Трансформацията на
националната ценностна система и нейната
синхронизация с европейските модели: развитието на екологичната култура като показател
за транслация на европейски ценности в българското общество” (ръководител доц. д-р А.
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Табл. 1. През последната година, участвали ли сте
в: (Отговори „Да”)
Дейност
%
Почистване около дома
61,5
Почистване или залесяване на паркове,
27,9
планински райони и пр.

респондентите са го направили. При това повече от 20% от тях не са вадили от употреба
уред, т.е. от оказалите се с излишен уред, повече от половината са го изхвърлили на боклука. За отбелязване е, че хората, които твърдят,
че са обезпокоени от замърсяването на околната среда с промишлени и битови отпадъци, изхвърлят ненужните уреди на боклука не порядко от останалите. Регистрират се големи
различия, свързани с местоживеенето - в селата директно на боклука са изхвърлили електроуреди 34,6% от респондентите, а са предали
старите в пункт само 7,7%, докато в Благоевград делът на подледните е 26,9%. Това насочва към мисълта, че в селата, освен разликите в
информираността и в осъзнаването на необходимостта от тази практика, очевидно няма развити (или най-малкото – известни) структури и
условия за такъв тип проекологично поведение.
Така стои и въпросът за разделното събиране
на отпадъци. При нашето изследване 23,9% от
респондентите отговарят, че в селището им то
не е въведено, а 21,1% се оплакват, че контейнерите са разположени далеч от дома им и
това е една от основните причини да не го
практикуват.

Информацията показва, че в почистване
около дома най-активно се включват жените
(66,2%) и хората в зряла възраст - между 50 и
59 години. Участието в почистване и залесяване на обществени места, които не са в непосредствена близост до личния дом – паркове,
планински райони, речни корита е далеч поограничено. Такава дейност през последната
година са извършвали 27,9% от респондентите. Прави впечатление, че тук доста над средната включеност регистрират младежите между
18 и 29 години (в почистването около дома
тяхната активност е около средната). Доста помалко са възрастните над 60 години – едва
17,0% от тях. Интересно е, че хората, които
декларират, че са обезпокоени от унищожаването на гори, проявяват по-ниска от средната
активност в такъв вид дейности. Свързването с
жизнените стратегии показва по-слаба активност на хората, имащи за цел оцеляване. Вероятно те са и в по-лошо здравословно състояние, а и най-вече са притиснати от други екзистенциални проблеми. Същевременно и хората,
които в мислите и плановете си са обърнати
напред – имат планове за следващите години,
също се включват по-слабо в такава дейност –
17,8%, т.е. десет пункта под средното.
У нас въпросът за излезлите от употреба
електроуреди се проблематизира отскоро, но в
последно време той многократно се поставя на
общественото внимание и се въвеждат и популяризират иновативни практики, целящи събирането, обезвреждането и подходящото депониране на този вид отпадъци - връщане на стар
уред в магазина и покупка на нов с отстъпка,
безплатно събиране и извозване на стари уреди
от домовете на хората и т.н. Че тези практики
са доста ограничени като обхват се вижда ясно
от изследването.
Оказва се, че около една трета от хората,
които през предходната година са извадили от
употреба електроуред са го изхвърлили директно на боклука. От цялата извадка така са постъпили 26,6%. Поведението варира слабо с
образованието с изключение на групата на хората без образование, които масово изхвърлят
на боклука ненужните уреди – 42,9% от тези
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Изхвърлих го на
боклука

Стои си у дома

Предадох го в
пункт или на фирма
за събиране на
стари електроуреди

Фиг. 1. Ако през последната година Ваш електроуред е излязъл от употреба, какво направихте с него?
(разпределение само на отговорилите, че са извадили от употреба електроуред)

Много сериозен, но масово подценяван и от
хората, и от институциите проблем е съхранението и унищожаването на непотребни химикали от селското стопанство. Твърде голяма част
от селскостопанските производители изхвърлят
вече непотребните химически препарати на
общото сметище – 38,9%, или още по-лошо –
в реки и на отдалечени неконтролирани места
– 18,1% [4]. Това поведение в най-голяма степен е резултат на липсата на изградена и функционираща инфраструктура за събиране на
опасните отпадъци.
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Уреди от енергиен клас А са заявили, че
притежават 50,7% от респондентите, не знаят
дали в дома си имат такива 22,2%, а са категорични, че нямат 27,3%. Най-много от този
тип уреди имат жителите на Благоевград (почти
60%) и хората на възраст 40-49 години (61%).
При възрастовата група над 60 години се срещат повече от два пъти по-рядко. Очевидно това е свързано с обстоятелството, че възрастните ползват купувани отдавна уреди, а при налагащи се сега покупки и и финансовите трудности на почти всички пенсионери, е трудно да
се очаква, че изборът ще е в полза на поскъпия, макар и по-добър продукт.
Участието със средства в грижите за околната среда под формата на дарителство за различни екокаузи, не е особено разпространено.
През последната година 12,3% от анкетираните са правили такива дарения.

С ясното съзнание, че ресурсопестящото
потребление в огромната част от случаите е
икономически мотивирано, все пак в изследването включихме и въпроси за пестенето на
електроенергия и вода като идеята ни беше да
търсим връзки с други индикатори и да го вкараме в един по-широк контекст.
Табл. 2. Ресурсопестящо потребление
винаги
понякога никога
Осветление, което
52,6%
2,0%
не е нужно в мо- 45,5%
мента изключват
Докато си мият
зъбите
или
се
23,0%
40,3%
23,0%
бръснат,
спират
водата

Драстичната разлика в практиките при потребление на вода и на електроенергия подкрепят тезата, че пестенето е мотивирано преди
всичко икономически, а не е от загриженост за
природните ресурси. За това говори и фактът,
че 10% от определилите материалното си положение като много добро заявяват, че разходът на енергия не ги интересува. Прави впечатление, че тези, които твърдят, че са обезпокоени от изчерпването на природните ресурси с
поведението си съвсем не ги пестят – от тях
редовно гасят осветление, което не им е необходимо в момента доста по-малко от средното
– 33,8%, а спират винаги водата 17,7%.
Притежаването и ползването на енергоспестяващи осветителни крушки и на уреди от
енергиен клас А, А+, АА и пр. може да се разглежда и като ресурсопестящо потребление, и
като инвестиция с цел пестене на икономически и природни ресурси.

Изводи
Анализът на резултатите от изследването
дава основание да се направят някои основни
изводи. Макар вътрешно съпричастни към
проблематиката за опазване на околната среда
да са само около една шеста от пълнолетните
жители на област Благоевград, то съществува
друга, значително по-голяма група, която по
една или друга причина също проявява загриженост и активност в определени форми на
проекологична дейност и именно тя е потенциал, на който трябва да се заложи за разширяване на проекологичните практики и за приобщаване към тях на най-широки групи. С оглед на
това е абсолютно необходимо да се разшири
институционалната подкрепа, най-вече от държавата. Понастоящем категоричната оценка на
респондентите е, че правителството и местната
власт не правят достатъчно по проблема. Необходимо е на първо място, създаване и строго
прилагане на адекватна нормативна уредба, на
второ място – използване на икономически
лостове – значими санкции и стимули за ограничаване на вредните въздействия върху околната среда и за стимулиране и подпомагане на
проекологично поведение, на трето място –
изграждане и поддържане на широка по обхват
организационна и техническа инфраструктура в
подкрепа на проекологичното поведение и не
на последно място – системни информационни
кампании, даващи на хората конкретни практически ориентирани препоръки.

Табл. 3. Наличие на енергоспестяващи крушки в
дома
%
Такива са всички или повечето
22,3%
Нямат
40,6%

Що се отнася до енергоспестяващите крушки, то в този случай икономическите стимули
са слаби – тяхната цена е многократно повисока (при това се плаща изведнъж) и поради
това силно се редуцира икономията от намалението на сметките за електроенергия. Може с
голяма вероятност да се мисли, че именно използването на тези крушки е мотивирано на
първо място от желание за пестене на ресурси.
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ENVIRONMENT-FRIENDLY BEHAVIOUR – INDIVIDUAL COMMITMENT AND
INSTITUTIONAL SUPPORT
Anna Mantarova
Societies and Knowledge Research Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
Abstract
The report presents and analyzes results of a representative empirical sociological investigation in the district
of Blagoevgrad, conducted in 2010. Special attention is paid to a range of forms of environment-friendly behavior their actual prevalence, motivation to undertake them, problems and barriers that accompany their implementation.
Established realities are placed in relation to major socio-demographic characteristics of respondents, with their
value systems, life projects and strategies. Principal expectations and requirements of people regarding the relevant to the environment state institutions activities are also considered.
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МЕТОДИКИ ЗА ОЦЕНКА НА СТРУКТУРНИТЕ РАЗЛИЧИЯ В ТЕРИТОРИАЛНОТО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ФАКТОРИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО
Константин Колев, Невена Шулева-Алексова, Валентина Маринова
Лесотехнически университет, София
Резюме
Систематизирани са показатели за характеризиране на горските ресурси, управлявани от 6-те държавни
горскостопански предприятия и са предложени методики за оценка на структурните различия в териториалното
разпределение на производствените фактори в горското стопанство и неговата конкурентоспособност.
Ключови думи: конкурентоспособност, горски ресурси, активи, териториално разпределение.
Key words: competitive power, forest resources, assets, territorial allocation.

1. Методика за оценка на структурните различия в разпределението на производствените
фактори
Статистическа структура е вътрешен строеж
на статистическите съвкупности, изразен количествено чрез относителните дялове на размерите на отделни части (групи) на съвкупностите
[2]. В литературата са известни различни методи за анализ на структурни различия. Изборът
на коректен измерител изисква правилното дефиниране на вида структура, обект на измерване. В горското стопанство се проучват структурите на притежаваните активи, дървесния
запас и добив на дървесина и собствеността
върху горските територии. Тези структури се
дефинират като едномерни, формирани по категорийни (неметрирани) признаци, скалирани
по номинална скала. За правилното определяне
на различията при подобен тип структури е необходим измерител, който да отговаря на следните условия [2]:
Първо: Да варира в теоретични граници от 0
до 1;
Второ: Да отразява не само разликите между относителните дялове, но и размера на тези
дялове през сравняваните периоди;
Трето: Да бъде достатъчно чувствителен
(селективен).
Посочените изисквания се удовлетворяват от
интегралния коефициент на структурни различия (KD), известен още като коефициент на Гатев (виж [10]):

Увод
Извършващите се от началото на 2011 г.
институционални промени доведоха до създаване на 6 държавни горскостопански предприятия. Тяхното сформиране е по райони на планиране и не се основава на задълбочен икономически анализ, отчитащ финансовото състояние, производителността, природните ресурси
и дълготрайните активи на съставляващите ги
държавни горски стопанства (ДГС) и държавни
ловни стопанства (ДЛС). Това поражда реална
опасност за значителен отбив от идеалния модел на съвършена конкуренция и задълбочаване на кризата в горското стопанство. За да се
предотврати подобно развитие е необходимо
своевременно да се разкрият силните и слаби
страни на горскостопанските единици и повиши
тяхната конкурентоспособност. Това е свързано със задълбочен анализ и оценка на структурните различия в разпределението на производствените фактори и конкурентоспособността на горскостопанските единици. В тази връзка
целта на настоящата статия е да се предложат
методики за оценка на структурните различия в
териториалното разпределение на производствените фактори и конкурентоспособността в
горското стопанство.
Постигането на целта изисква решаването
на следните задачи:
1. Да се предложи методика за оценка на
структурните различия в териториалното разпределение на производствените фактори.
2. Да се дефинира същността на понятието
конкурентоспособност на равнище предприятие.
3. Да се предложи методика за оценка на
конкурентоспособността на предприятието.

k

KD 

 (v
i 1
k

 (v
i 1

или
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мерител на концентрацията на собственост и
да се установи наличието на монопол или плурализъм в собствеността на горите. Когато
клони към 1 очевидно има монопол или олигопол. Когато клони към 0 очевидно структурата
ще клони към плуралистична. Всеки анализ на
икономическия порядък в горския сектор следва да отчита този статистически факт.

k

KD  1

2 v i1v i2

,

i 1

k

 (v
i 1

2
i1

(1)

2

 v i2 )

където
vi1 и vi2 са i-тите относителни дялове на
двете сравнявани съвкупности;
k – броят на относителните дялове.

2. Същност на конкурентоспособността на
предприятието
Относно понятието фирмена конкурентоспособност в научните среди не съществува
единно разбиране. С цел възприемане на работна дефиниция в последващото изложение са
представени гледните точки на различни автори.
Голяма част от тях смята, че конкурентоспособността на фирмата произтича от тази на
предлаганата продукция. Според Радилов и др.
[цит. по 4] „това е реалната и потенциална
способност на фирмата като управление и изпълнение да проучва, проектира, конструира,
произвежда и пласира стоки, чиито ценови и
неценови характеристики комплексно задоволяват по-ефективно потребностите на клиентите в сравнение със същите или аналогични стоки на конкурентите“. Само по себе си това определение е правилно, но не е пълно, тъй като
не отчита цената, която се плаща за високата
конкурентоспособност на продукцията. В различните случаи тя може да бъде незадоволителни финансови резултати, големи производствени разходи и др. Тази цена може да се окаже твърде висока и поради това конкурентоспособността на продукцията да трае кратък период от време. Много автори допълват горната
дефиниция с различни показатели – себестойност на единица продукция, рентабилност на
активите и собствения капитал, процент на
промяна в пазарния дял, нетна печалба и др.
Тези показатели дообогатяват теорията, свързана с фирмената конкурентоспособност. Същевременно те са статични и се отнасят до
ефективността на текущата производствена
дейност, докато конкурентоспособността е динамична категория, насочена към стопански
успехи в дългосрочен план [1]. С цел преодоляването на статичността много автори започват да разглеждат фирмената конкурентоспособност като възможност за приспособяване
към променящите се условия в средата. Този
подход за характеризиране на конкурентоспособността е правилен, но не изчерпва всички
аспекти на категорията [1]. Въпреки това спо-

Интегралният коефициент на структурни
различия може да се използва при емпирични
изследвания и като обобщаващ коефициент на
регионалната диверсификация (Ksp) [2]. Логическият му смисъл се състои в измерване на
структурните различия между избрана еталонна
структура, образувана по признак Х и структурата на конкретен регион (област), образувана
по същия признак. Обикновено за еталонна се
приема структурата за цялата страна. Ако относителният дял на j-та група в региона е vj1, а
относителният дял на същата група общо за
страната е vj0, формулата за коефициента на
диверсификация ще бъде:
k

K sp 

 (v
j 1
k

 (v
j 1

j1

 v j0 )2
2

j1

(2)

2

 v j2 )

Чрез този коефициент е възможно да се изследва процесът на възстановяване на горската
собственост в териториален разрез.
Освен като коефициент на регионална диверсификация, коефициентът на Гатев може да
се преобразува и в коефициент, измерващ неравномерността на структурите Да се измери
неравномерността на структурата на горската
собственост означава да се измери неравномерността на разпределението й по видове
собственици.
Ако се използва формула 1 и относителните
дялове на сравняваната реална структура се
означат с v, а на равномерната структура с 1 ,
K
формулата на коефициента на концентрацията
на собствеността (KR) приема следния вид:
(3)
2
KR  1
k
2
1 k vi
i1

Изчисленият коефициент на неравномерност
на структурите (KR) може да се приеме за из-
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мага, на този етап, учените да дефинират сравнително пълно понятието фирмена конкурентоспособност. По отношение на нея в настоящата статия се възприема определението дадено от Д. Иванова и др.: „оценка на потенциала
за постигане висока производителност чрез
иновативен подход към човешките ресурси,
капитала и физическите активи. По-високата
конкурентоспособност означава по-висок икономически растеж и справяне с конкурентния
натиск” [5].

БО

xi

 6.

( Xi  Xmin )
 1,
( Xmax  Xmin )

(4)

където
БOхi е балната оценка за показател x на
i горскостопанска единица;
Хi – стойността на съответния показател за i горскостопанска единица;
Хmax и Хmin са максималната и минималната стойност на показател X за множеството от изследваните i горскостопански единици.

3. Методика за оценка на фирмената конкурентоспособност
Съществуват различни методи за оценка на
фирмената конкурентоспособност, но нито
един не е общоприет. Основни недостатъци на
повечето от тях са липсата на комплексност
при оценяването и невъзможност да се достигне до обобщаваща оценка, нормирана в определени граници. Вторият недостатък е преодолян в методиката за оценка на фирмената конкурентоспособност, разработена от проф. Мл.
Велев. Същевременно, чрез множество индикатори и показатели, предложеният от него подход отразява сложността на понятието и неговия динамичен характер. Поради тези причини,
в настоящото изследване, той се възприема
при оценяването на конкурентоспособността в
горското стопанство. Естествено подходът не е
заимстван буквално, а е съобразен със спецификата на горскостопанското производство.
Това налага някои от предложените от Мл. Велев индикатори, показатели и коефициенти на
значимост да бъдат заменени с други. Чрез тях
се цели да се измери едновременно текущата и
потенциалната конкурентоспособност на горскостопанското предприятие.

Конкурентоспособност на предлаганата продукция
Конкурентоспособността на предлаганата
продукция се определя чрез показателите качество и цена [1]. Основният източник на доходи в горското стопанство на България е дървесината. Според нейното качество тя се диференцира в следните категории – едра, средна,
дребна и дърва. На тази основа пазара на дървесина може да се раздели на четири сегмента.
В подобни случаи според Мл. Велев конкурентоспособността на цялостната продукция може
да се определи като сума от отношенията между възприеманото качество на разновидностите
на продукта в балове и цената на всяка разновидност също в балове, след което сумата се
разделя на броя пазарни сегменти [1]. Този
подход се приспособява към спецификата на
дървесната продукция. Качеството на продукцията се определя като отношение между реализираната категория дървесина (едра, средна,
дребна и дърва) от съответната горскостопанска единица и реализираното количество от съответния сортиментен клас от държавните горски територии на национално ниво:
Qj
(5)
KД j  j ,
Qн
където
KД j е качеството на съответната j категория дървесина (едра, средна, дребна,
дърва), част от 1,0;
Qj – количеството реализирана дървесина от j категория, m3;
Qнj - количеството реализирана дървесина от j категория на национално ниво,
m3 ;

3.1. Определяне на индикаторите за оценка на
конкурентоспособността в горското стопанство
Индикаторите, които се използват за оценяване на конкурентоспособността в настоящото
изследване са: конкурентоспособност на предлаганата продукция, производителност на труда,
финансови резултати, растеж на предприятието,
адаптивност към пазара, площ на държавния
горски фонд (ДГФ), дървесен запас. Тъй като
всеки от индикаторите се определя от показатели, които са в различни мерни единици (лв.,
ha, m3 и др.), се налага те да се преобразуват в
бални оценки от 1 до 7. Нормирането на показателите се извършва чрез следната формула
[1]:

За да бъде полученият показател нормиран в
граници от 1 до 7 се прилага формула 4:
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j
БОкдi
 6.

j
(KДij  KДmin
)
 1,
j
j
(KДmax  KДmin )

(6)

Балната оценка за производителността на
труда се определя чрез формула (4), като в нея
се замества със стойностите за производителността на труда определени чрез формула (9):
(Пi  Пmin )
(10)
БОпi  6.
 1.
(Пmax  Пmin )
В конкретния случай, колкото получената
оценка е по-близо до 7, толкова по-голяма е
конкурентоспособността на предприятието.

където
j
j
са стойностите за каKДij , KДmax
, KДmin

чество на категориите дървесина за
различните горскостопански единици,
пресметнати чрез формула 5;
j
БОкдi
е балната оценка за качеството на
j категория дървесина на i горскостопанска единица, бал.

Финансови резултати
Индикаторът финансови резултати се оценява чрез показателите: рентабилност на собствения капитал (финансовата рентабилност);
обща ликвидност и финансова автономност [1].
Тези показтели се пресмятат чрез следните
формули:

За цената на четирите категории дървесина
нормирането се извършва отново чрез използване на формула (1.4) като вместо с Хi, Хmax и
Хmin се замества със съответните цени:
j
(Ц j  Цmin
)
(7)
БОцij  6. j i
 1,
j
(Цmax  Цmin )

Рентабилност на собствения капитал 

Краткотрай ни активи
Краткосроч ни задължения
Собствен капитал
Финансова независимост 
Сума на пасивите

j

където БОцi е балната оценка за цената на j

Обща ликвидност 

категория дървесина на i горскостопанска единица, бал. В конкретния случай трябва да се
подчертае, че по-голямата бална оценка, т.е.
по-близката до 7 се възприема като намаляване
на конкурентоспособността. Обратно, помалката стойност на оценката – по-близка до 1,
се възприема като повишаване на конкурентоспособността.
След определяне на балните оценки за качеството на категориите дървесина и техните
цени се пристъпва към определяне на конкурентоспособността на продукцията като предложената от Мл. Велев формула [1] се адаптира към спецификата на горскостопанското
производство:
4

 БО

j
кдi

4
/ БОцдi

Разходи за заплати и осигуровки  Печалба  Амортизаци и
Брой на заетите

(12)
(13)

Растеж на предприятието
Този индикатор може да се определи чрез
различни показатели. За горското стопанство
той се оценява чрез темповете на прираст на
дълготрайните активи и дървесния запас. Темпът на прираст на дълготрайните активи и дървесния запас се пресмята по следния начин [1]:

Производителност на труда
Производителността на труда се определя
като съотношение между добавената стойност
и броя на заетите в съответната дирекция. Поконкретно, тя се пресмята чрез формула (1.9)
[1]:
П

(11)

Чрез формула (4) аналогично на балните
оценки за цената и производителността на труда се пресмятат балните оценки за рентабилност на собствения капитал, общата ликвидност
и финансовата независимост (автономност). С
така получените бални оценки се пресмята
обобщаваща бална оценка за финансовия резултат. Това става чрез предложената от Мл.
Велев формула (14) [1]:
ОБО фрi  0,6  БО рск  0,2  БО ол  0,2  БО фн ,
(14)
където
ОБОфрi е обобщаващата бална оценка за
финансовия резултат на i горскостопанска единица, бал;
БОрск – бална оценка на рентабилността
на собствения капитал, бал;
БОол – бална оценка на общата ликвидност, бал;
БОфн – бална оценка на финансовата
неезависимост, бал.

,
(8)
ОБО 
кдi
4
където ОБОкдi е оценка за конкурентоспособността на дървесната продукция на i
горскостопанска единица продукция, бал. Повисоката бална оценка е критерий за по-висока
конкурентоспособност на продукцията.
j1

Балансова печалба
Собствен капитал

(9)
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Y Y
пг .100,% ,
(15)
ТП  тг
Y
пг
където
ТП е темпът на прираст на съответния
показател
(дълготрайните
активи/дървесния запас), %;
Yтг – размерът на показателя през текущата година;
Yпг – размерът на показателя през
предходната година.

Адаптивност към пазара
Адаптивността към пазара се определя въз
основа на предложеното количество дървесина
и действително реализираното.
АП 

(17)

където АП е адаптивността към пазара. Чрез
формула 4 се определя балната ѝ оценка (БОап).
Резултативност от горските територии
Пресмята се като отношение между рентния
доход и площта на държавните горски територии за всяка една горскостопанска единица.
Получените резултати се преобразуват в бална
оценка (БОпл) чрез формула 4.

Чрез формула (4) темповете на прираст на
дълготрайните активи и дървесния запас се
преобразуват в бални оценки. Обобщаващата
бална оценка за растежа на предприятието се
пресмята като балните оценки за темповете на
прираст на дълготрайните активи и дървесния
запас се умножат с коефициенти на значимост
и след това се сумират (формула 16). Коефициентите на значимост са определени по експертен път и сумарната им величина е равна на
1:
(16)
ОБОтпi  0,6БОтпдз  0,4БО да ,

Резултативност от дървесния запас
Пресмята се като отношение между рентния
доход и дървесния запас за всяка една горскостопанска единица. Получените резултати се
преобразуват в бална оценка (БОдз) чрез формула 4.
3.2. Пресмятане на обобщаваща оценка за териториалното разпределение на производствените фактори в горското стопанство
Обобщаващата оценка за конкурентоспособността се определя като сума от претеглените с коефициенти на значимост бални оценки. Коефициентите на значимост се определят
чрез експертно мнение. По-голямата стойност
на пресметната по този начин обобщаваща
оценка означава по-голяма конкурентоспособност [1].

където
ОБОтпi е обобщаващата бална оценка за
растежа на i предприятие, бал;
БОтпдз – бална оценка на темпа на прираст на дървесния запас, бал;
БОда – бална оценка на растежа на дълготрайните активи, бал.

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

Предложено количество  Реализиран о количество
.100,%,
Предложено количество

Табл. 1. Работна таблица за пресмятане на обобщаваща бална оценка (адаптирано по [1])
Коефициент на
Претеглени
Индикатори
Бални оценки
значимост
бални оценки
Конкурентоспособност на предлаганата продукция
0,2
Производителност на труда
0,2
Финансови резултати
0,1
Растеж на предприятието
0,1
Адаптивност към пазара
0,15
Резултативност от горските територии
0,15
Резултативност от дървесния запас
0,15

Обобщаваща оценка

1

Предложените методики за оценка на териториално-структурните различия и конкурентоспособност в горския сектор предстои да бъдат експериментирани върху реални стойности.

7

 ПрБО
i 1

i
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METHODOLOGIES FOR ESTIMATION OF STRUCTURAL DIFFERENCES IN FOREST
PRODUCTION FACTORS TERRITORIAL ALLOCATION AND COMPETITIVE POWER
Konstantin Kolev, Nevena Shuleva-Alexova, Valentina Marinova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Indicators for characterization of forest resources, which are managed by six state forest enterprises, are
defined and methodologies for estimation of structural differences in forest production factors territorial allocation
and forest sector competitive power are offered.
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КРИТЕРИИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА И ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ И
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Резюме
Необходимостта от оптимизация на организацията на горските и ловни стопанства в условията на ограничено финансиране на дейността им от бюджета налага търсенето на обективни и разнообразни критерии за икономическа оценка на държавните горски и ловни стопанства (ДГС/ДЛС). Целта на проучването е чрез подбрани
критерии да се извърши диференциация на стопанствата в държавния горски сектор, която да се ползва за
определяне на диференцирани такси при продажба на дървесина към бюджета на Изпълнителна агенция по
горите (ИАГ). Избрани и разгледани са единадесет обективни критерия, влияещи върху икономическото състояние на стопанствата. Чрез привеждането на тези критерии към съотносими коефициенти е извършена икономическа оценка на всяко държавно горски и ловно стопанство. Разработената методика за оценка на икономическите условия на стопанствата може да бъде ползвана за разнообразни цели – преценка за необходимия
персонал за обслужване на дейностите при пълно самоиздръжка, преценка за необходимостта от консолидиране на стопанства с недостатъчно ресурс за извършване на дейностите им, възлагане и финансиране на дейностите по финансовите планове на предприятията от бюджета на ИАГ.
Ключови думи: икономическа оценка, критерии, диференциация на стопанствата.
Key words: economical assessment, criteria, differentiation of State Forest and Hunting Enterprises.

1. Цел и задачи на изследването
Цел: Настоящото проучване цели намирането на добре обоснован метод за по-справедливо
определяне на размера на таксите в зависимост
от конкретния потенциал и ресурс на стопанствата.
За постигането на поставената цел се поставят и следните конкретни задачи:
- определяне на обективни критерии за
оценка на потенциала и ресурсите на
ДГС/ДЛС;
- разработване на методика за диференциация на стопанствата в държавния
горски сектор.

Увод
Възмездното ползване на дървесина от държавния горски фонд от държавните горски и
ловни стопанства се осъществява чрез заплащане на такса, определени с Тарифа за таксите, които се събират в системата на ИАГ по ЗГ.
Размерът на таксата, която се начислява по
тази тарифа [2], е в процент от продажната
цена на дървесината от временен склад, в зависимост от вида дървесина – иглолистна или
широколистна, категорията – едра, средна,
дребна или сортимента – технологична дървесина и ОЗМ. С ПМС 158/2009г. се премахнаха
диференцираните съгласно ПМС 202/2008г.
четири групи такси според предвиденото средногодишно ползване по ЛУП на стопанствата.
Тази промяна облагодетелства предприятия,
разполагащи с по-голям ресурс дървесина и
предвидено голямо ползване, докато за помалките стопанства, с голям дял на недържавните гори и нисък процент на лесистост, не
доведе до желаното тарифно облекчение. Желанието за постигане на по-справедливо и
обективно определяне на таксите, които стопанствата трябва да отчисляват в бюджета на
ИАГ, наложи търсенето на обективни критерии
за оценка на потенциала и ресурсите им и разработването на нова методика за диференциация на стопанствата в държавния горски сектор.

2. Критерии за диференциация на стопанствата
От 22 предложени и разгледани показателя,
са избрани 11 обективни критерия, които оказват най-значително влияние върху стопанската
дейност на предприятията и тяхното икономическо състояние, независимо от действащите
субективните фактори и сегашната им организация. Стойностите за всеки от избраните критерия са приравнени към число между 1 и 10,
като по-високите стойности означават и подобри икономически условия, които участват с
различна тежест при формирането на общата
оценка на стопанството. Критериите са следните:
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разходите. За стойност на фактора е взета абсолютната величина на предвиденото ползване
на 1 hа по ЛУП, в размер между 0 m3/ha и 4,5
m3/ha.

2.1. Обща площ на държавния горски фонд
(ДГФ)
Изхождайки от основния предмет на дейност
на държавните горски и ловни стопанства –
управление на горите от ДГФ (чл. 24а, ал. 1, т.
2 от ЗГ), е избрана площта само на ДГФ, с което се елиминира влиянието на недържавните
гори. Използван е принципът, че колкото е помалка площта на горския фонд, толкова е полесно управлението на стопанската единица.
Стойността на показателя е число между 0 и 5,
получено като разлика между 5 и площта на
ДГФ в hа, разделена на 10 000. По този начин
по-ниска оценка получават по-големите по
площ стопанства, а по-малките са оценени повисоко. С получени най-високи стойности, клонящи към 5, са ДГС Чепеларе, Пампорово,
Белово, Копривщица, Широка лъка, Лом, Оряхово, Свищов, Луковит, Никопол, Рибарица,
Черни Вит и Черни Осъм, Мугла, Костенец,
ДЛС Миджур, ДЛС Извора.

2.5. Дял на възобновителните сечи от предвиденото общо ползване по ЛУП за ДГФ
Размерът на възобновителните сечи е избран
за критерий, чрез който се цели да се даде повисока оценка предвид по-високата интензивност при извеждането им, по-високите приходи
от добиваната по-качествена дървесина и пониските разходи за добив на дървесина. Индиректно чрез този критерий се извършва оценка
на неблагоприятното икономическо въздействие
на дела на отгледните сечи. Стойността на показателя е получена чрез намаление от 10 пъти
на относителния дял на възобновителните сечи
(в %) и има максимална стойност 10.
2.6. Относителен дял на предвиденото по ЛУП
ползване на едра дървесина
С оглед на обективното отражение на повисоките приходи от едрата дървесина и пониските разходи за добив на същата, този показател има важно икономическо значение. Стойността на критерия е сведена до число от 1 до
10 чрез деление на процентните стойности на
10.

2.2. Относителен дял на държавните гори
Този критерий всъщност визира недържавната собственост като утежняващ фактор за икономическото състояние на стопанствата, предвид разходите за обслужването на собствениците на гори. Колкото е по-голям делът на държавните гори спрямо общата горска площ, толкова икономическия ресурс е по-добър и конкурентната среда е по-благоприятна. Стойността на показателя е число от 1 до 10, получено
чрез десетократно намаление на относителния
дял на ДГФ (в %).

2.7. Предвидено ползване по ЛУП на едра дървесина от 1 hа
Тъй като практически чистия приход от едра
дървесина от основните дървесни видове без
начислена тарифна такса е между 46 и 200
лв., въвеждането на този критерий е насочен
към стопанствата с голямо предвидено ползване на едра дървесина от 1 ha, които е логично
да бъдат натоварени с по-високо отчисление за
такси, за сметка на предприятията с голям дял
на средната, на дребната дървесина и на дървата. Стойността на показателя е получена като
абсолютната стойност за предвиденото ползване по ЛУП на едра дървесина от 1 ha е увеличена 10 пъти. Точно в 18 от всички стопанства
(10% от общия им брой), стойността на този
фактор превишава числото 10. От тях с преобладаващо тополова дървесина са ДГС Никопол,
Лом, Оряхово, Свищов; с иглолистна дървесина – ДГС Чехльово, Батак, Селище, Гърмен,
Широка лъка, Пампорово, Хвойна и Пловдив,
както и ДЛС Беглика, Борово, Широка поляна,
Родопи и Чепино, и само едно стопанство с

2.3. Предвидено ползване на дървесина от ДГФ
по ЛУП
Обемът на предвиденото по ЛУП ползване
на дървесина е важен критерий, тъй като дървесният ресурс е обективен фактор за общите
приходи на стопанствата. Дървесният ресурс от
ДГФ е израз на потенциала на отделните стопанства, с най-голямо отношение към икономическото им състояние. Стойността на показателя се получава като число между 0,4 и 8,5
чрез превръщане на предвиденото по ЛУП ползване от ДГФ от m3 в мярка 10 хил. m3.
2.4. Предвидено ползване на дървесина от ДГФ
по ЛУП от 1 hа
Ползването на дървесна от единица площ е
много важен показател, който пряко влияе върху влияещ пряко върху ефективността на организацията на производството и намаляването на
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ните високостъблени гори. Добиваните сортименти дървесина са преобладаващо технологична дървесина и дърва за огрев, чиято пазарна цена е най-ниска от всички широколистни
сортименти дървесина. Стойността на фактора
е получена като частно от относителния дял на
площта на издънковите гори спрямо общата
залесена площ и числото 10. В общата икономическа оценка на стопанството този показател
участва с отрицателен знак, с което се постига
двоен ефект от неговото прилагане.
Обсъди се въвеждането на критерий, касаещ
ловните стопанства – площ, стопанисвана в
ловно стопанско отношение. Многобройните
разиграни варианти показаха, че прилагането
на този критерий не носи логичност поради
редица причини: (1) ДЛС от териториалния обхват на дейност на РДГ Пазарджик и някои други
в страната имат достатъчен финансов ресурс
за пълна издръжка на дейността си, включително и на ловностопанските разходи. При тези
стопанства, поставени под общ знаменател с
останалите, критерият ще доведе до несправедлив резултат в посока намаление на икономическата оценка. (2) Други ДЛС са с толкова
ограничен ресурс от дървесина, че корекцията
от прилагането на критерия е крайно недостатъчна и не може да изиграе съществена роля;
(3) Едни стопанства стопанисват само собствена ловна площ, други имат придадени територии от други стопанства, трети имат договори
за съвместна дейност в територии на Съюза на
ловците в България и не могат да влезнат в
условията на критерия, а влагат допълнителни
средства в ЛСМ и др. Ето защо по отношение
на ловностопанската дейност на стопанствата
ИАГ трябва да има определена политика за
развитието й. Необходим е друг подход – финансиране с бюджетни средства на основните
дивечоразвъдни мероприятия като производство
на фермен дивеч за разселване в природата,
интензивно целогодишно подхранване с концентриран и груб фураж, лечение и профилактика на дивеча и други обществено полезни
дейности, разходите, за които на практика не
могат да се възвърнат с приходи.
Групирането на стопанствата по избраните
критерии е представено в таблица 1.

широколистна букова дървесина - ДГС Черни
осъм.
2.8. Лесистост на територията на стопанството
Този показател е включен като определящ за
разходите по организация на производството и
другите дейности на стопанствата. Връзката
между лесистостта на територията на стопаството и организационните разходи е право пропорционална, затова стойността на този показател е определена като частно от процента на
лесистост и числото 10.
2.9. Преобладаващ среден наклон на стопанството
Разходите за добив на дървесина са пряко и
в голяма степен зависими от наклоните на терена. При равни и терени и такива с малки наклони до 10˚, разходите за извоз на дървесина
са сведени до минимум; същите при силно
пресечени терени с големи наклони може да
превишат значително разходите за сеч на дървесината. По тази причина този показател е
важен обективен критерий за дърводобивните
разходи в предприятията, който участва в сумарната оценка с тежест 2. Стойностите на
показателя са определени в съответствие с
възприетата класификация за наклона на терена при инвентаризацията на горските ресурси,
както следва – равно (0-4%) - 10 точки; (510%) - 8 точки; (11-20%) - 6 точки; стръмно
(21-30%) - 4 точки; много стръмно (над 30%) 2 точки.
2.10. Относителен дял на площта на иглолистните естествени гори
Стопанствата с голям относителен дял на
естествени иглолистни гори произвеждат повисококачествена и скъпа дървесина и са найдоходните предприятия. Поради това този критерий е обективен фактор за високи приходи.
Стойността на фактора е получена като относителния дял на площта иглолистните естествени гори спрямо общата залесена площ на стопанството, е разделен на 10.
2.11. Относителен дял на площта на издънковите гори
Качеството на добиваната дървесина от тези
гори е много по-ниско от това на широколист-
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№

Табл. 1. Обобщени резултати от предложената методика за категоризация на ДГС/ДЛС
Групи
Критерий
Мярка
1
2
3
4

1

Площ на ДГФ

2

Дял на недържавните гори
от общия ГФ

%

3

Ползване по ЛУП от ДГФ
лежаща маса

хил. m3

4

Ползване от ДГФ лежаща
маса на 1 ha

5

6

7

Дял на предвидените по
ЛУП възобновителни сечи
спрямо общия добив
Дял на предвидените по
ЛУП възобновителни сечи
спрямо общия добив
Едра дървесина, предвидена за ползване от ДГФ
на 1 ha

хил. ha

3

m /ha
%

%

m3/ha

8

Лесистост

%

9

Среден наклон

°

10

Дял на площта на иглолистните естествени гори

%

11

Дял на площта на издънковите гори

%

5

до 10 вкл.

10–15

15-20

20-25

над 25

40
до 20%

54
21-40%

37
41-60%

21
61-80%

26
над 81%

84
до 10 вкл.

44
10-20

27
20-30

18
30-40

5
над40

22
над 2,45

43
1,85-2,44

52
1,45-1,84

33
1,04-1,44

28
до 1,04

29

46

41

40

22

до 20%

21-40%

41-60%

61-80%

над 81%

6

34

75

47

16

до 10%

10–20%

20–30%

30–50%

над 50%

64

45

30

23

16

до 0,14

0,15-0,24

0,25-0,44

0,45-1,04

над 1,05

61

25

38

36

18

над 70%

61-70%

51-60%

25-50%

под 25%

31
0-4°

28
5-10°

35
11-20°

29
21-30°

47
над 30°

4
над 70%

15
51-70%

42
31-50%

101
11-30%

8
до 10%

12

11

10

13

132

до 20%

21-30%

31-40%

41-50%

над 50%

80

28

23

24

23

ките по фактори и очаквания планов приход
от дървесина при продажба от склад по
ПМС №158, заложен във финансовите планове на предприятията за 2010 г., в размер
общо на 49 млн. лв. При разработения вариант този корекционен коефициент е 1,75.
Максималният сбор на всички показатели е
100,6. В действителност, при комбинацията на
стойностите на показателите на ниво стопанства се получава максимален сбор при: ДГС Чехльово - 77,1; ДГС Батак - 74,5; ДГС Беглика 73,6; ДГС Селище - 71,1; ДГС Никопол - 65,9;
средни са стойностите при: ДЛС Извора –
31,3; ДГС Черни Вит – 31,4; ДЛС Черни лом и
ДГС Троян – 31,5; ДГС Плевен и ДГС Чупрене 31,6; с минимален сбор са: ДГС Чипровци –
18,3; ДГС Радомир – 18,5; ДГС Костенец –
19,7; ДГС Хасково – 20,2; ДГС Карнобат –
20,6 (таблица 2а и 2б).

3. Комплексна икономическа оценка и диференциация на стопанствата.
При изпълнението на възложената задача са
приети следните подходи:
1. Определяне на критерии за оценка на стопанствата чрез обективни фактори, влияещи
върху икономическото състояние на предприятията;
2. Принципно нова визия за общо процентно
отчисление от приходите от продажба на
дървесина от склад, а не както до сега като
процент от продажната цена на дървесината
от склад по сортименти и категории дървесина;
3. Средният процент за отчисление за всяко
стопанство се получава като сумата от
оценката на отделните фактори се коригира
с един общовалиден коефициент. Коефициентът е частно между приходите от дървесина, които биха се получили, ако се приложи буквално резултативния сбор от оцен-
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m3
6а
2413
508
560
917
1005
2050
1355
3919
5450
4496
3639
11268
29499
22390
21141
19847

m3/ha
7 (6/1)
0,2
0,0
0,2
0,1
0,1
0,5
0,3
0,2
0,4
0,4
0,3
2,7
1,8
1,9
2,1
2,4

%
6
21
3
13
6
14
45
19
7
18
20
14
60
64
74
62
72

Дял на ш. изд.г.

%
5
45
23
35
73
49
63
58
72
46
95
69
100
63
92
86
65

Дял на игл. ест.г.

m3/ha
4 (3/1)
1,0
0,8
1,2
1,3
0,6
1,0
1,6
2,6
2,1
2,1
2,2
4,5
2,8
2,5
3,4
3,3

Среден наклон

m3
3
11305
14906
4458
14212
7039
4557
6969
59445
30852
22351
25505
18762
46305
30460
34123
27684

Лесистост на ГФ

Дял. възобн. сечи (по
площ)

%
2
70
74
16
23
44
100
31
80
58
33
62
29
98
89
98
99

Едра на 1 ha

Ползване по ЛУП от
ДГФ на 1 ха

ha
1
11611
18405
3634
10713
12412
4533
4347
22880
14879
10765
11808
4193
16309
12084
10044
8441

Едра

Общо ползване по
ЛУП от ДГФ

ДГС Чипровци
ДГС Радомир
ДГС Костенец
ДГС Хасково
ДГС Карнобат
ДЛС Извора
ДГС Черни Вит
ДЛС Черни Лом
ДГС Троян
ДГС Плевен
ДГС Чупрене
ДГС Никопол
ДГС Селище
ДЛС Беглика
ДГС Батак
ДГС Чехльово

Дял държ. гори

ДГС/ДЛС

Обща площ ДГФ

Табл. 2а. Конкретни резултати от предложената методика за категоризация на ДГС/ДЛС – стопанства с найниски, средни и най-високи коефициенти (част А)

%
8

%
9

%
10

29
57
26
12

21-30
21-30
11-20
11-20

%
11
34
42
57
62
32

69
25
52
15
51
16
76
76
84
75

21-30
11-20
21-30
11-20
21-30
5-10
21-30
11-20
21-30
21-30

15

1

4
59
22
31
37
4

80
66
57
83

Табл. 2б. Конкретни резултати от предложената методика за категоризация на ДГС/ДЛС - стопанства с найниски, средни и най-високи коефициенти (част Б)
к.3/10000

к.4

к.5/10

к.6/10

к.7*10

к.8/10

коеф.

к.10/10

к.11/10*(-1)

Общо

ДГС Чипровци
ДГС Радомир
ДГС Костенец
ДГС Хасково
ДГС Карнобат
ДЛС Извора
ДГС Черни Вит
ДЛС Черни Лом
ДГС Троян
ДГС Плевен
ДГС Чупрене
ДГС Никопол
ДГС Селище
ДЛС Беглика
ДГС Батак
ДГС Чехльово

к.2/10

ДГС/ДЛС

5-к.1/ 10000

Коефициенти

5
F1
3,8
3,2
4,6
3,9
3,8
4,5
4,6
2,7
3,5
3,9
3,8
4,6
3,4
3,8
4,0
4,2

10
F2
7,0
7,4
1,6
2,3
4,4
10,0
3,1
8,0
5,8
3,3
6,2
2,9
9,8
8,9
9,8
9,9

10
F3
4,5
2,3
3,5
7,3
4,9
6,3
5,8
7,2
4,6
9,5
6,9
10,0
6,3
9,2
8,6
6,5

8,5
F4
1,1
1,5
0,4
1,4
0,7
0,5
0,7
5,9
3,1
2,2
2,6
1,9
4,6
3,0
3,4
2,8

4,5
F5
1,0
0,8
1,2
1,3
0,6
1,0
1,6
2,6
2,1
2,1
2,2
4,5
2,8
2,5
3,4
3,3

7,4
F6
2,1
0,3
1,3
0,6
1,4
4,5
1,9
0,7
1,8
2,0
1,4
6,0
6,4
7,4
6,2
7,2

26,9
F7
2,1
0,3
1,5
0,9
0,8
4,5
3,1
1,7
3,7
4,2
3,1
26,9
18,1
18,5
21,0
23,5

8,4
F8
0
2,9
5,7
2,6
1,2
0,0
6,9
2,5
5,2
1,5
5,1
1,6
7,6
7,6
8,4
7,5

10
F9
0
2
2
3
3
0
2
3
2
3
2
4
2
3
2
2

10
F10
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
7
6
8

-0,1
F11
-3,4
-4,2
-5,7
-6,2
-3,2
0,0
-0,4
-5,9
-2,2
-3,1
-3,7
-0,4
0,0
0,0
0,0
0,0

100,6
К
18,3
18,5
19,7
20,2
20,6
31,3
31,4
31,5
31,5
31,6
31,6
65,9
71,1
73,6
74,5
77,1

№ 202) като абсолютни и относителни стойности. Големият брой заложени критерии за
влияние на различни по вид обективни показатели – дървесен ресурс (т. 1, 2, 4, 5, 6 ,7 и 8),
обслужване на недържавни гори (т. 2) и дър-

4. Резултати и приноси
Получените крайни проценти за отчисления
на такси от дървесина за всяко стопанство и
РДГ бяха многократно тествани и сравнени с
действащите такси за продажба от склад (ПМС

159

Руслан Михайлов, Елена Величкова, Иван Палигоров

3. преценка за необходимостта от консолидиране на стопанства с недостатъчен ресурс за извършване на дейностите им;
4. определяне на базисни месечни възнаграждения на ръководителите и персонала на предприятията.

жавни гори (т. 1 и 8), степен на трудност при
добива на дървесина (т. 3, 5, 6, 7 и 9) дават
възможност за по-справедлива оценка от базиращата се само на продажната цена по категории и сортименти дървесина.
Така изчислените общи оценки на икономическите условия по стопанства могат да бъдат
ползвана и за други цели:
1. преценка на необходимия персонал за
обслужване на дейностите при пълна
самоиздръжка;
2. възлагане на дейностите по финансовите планове;

Литература
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CRITERIA FOR ECONOMICAL ASSESSMENT AND DIFFERENTIATION OF THE STATE
FOREST AND HUNTING ENTERPRISES IN BULGARIA
Ruslan Mihaylov1, Elena Velichkova1, Ivan Paligorov2
1
Executive Forest Agency, Sofia, Bulgaria
2
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The need for optimization of the State Forest and Hunting enterprises organization in limited budget financing
conditions forced the demand of objective criteria for economic assessment of these state structures. The goal of
the study is by means of selected criteria to differentiate the enterprises in the state forestry sector. Eleven
objective criteria connected with economical status of state enterprises are selected. These criteria are converted
into correlative coefficients and their sums give general/total assessment for each of enterprises. The elaborate
methods for economical assessment can be used for a lot of aims – for estimation of necessary personal for
attendance of their activities, for estimation of necessary enterprise’s consolidation with insufficiently resources
for their activities, for assignation and financing of some activities of state forest and hunting enterprises.
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СТОЙНОСТНА ОЦЕНКА НА ЩЕТИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ
Даниела Георгиева
Лесотехнически университет, София
Резюме
Щета е обстоятелство, в резултат на което се намалява цената на имота. Понастоящем у нас няма утвърдена точна методика за определяне размера на щетите от горски пожари. Ето защо, цел на настоящото изследване е да се направи сравнителен анализ на стойността на щетите от горски пожари по действащите нормативни документи и по действително направените разходи. Обект на оценка са представителни насаждения, засегнати от пожари през периода 2000-2010 г., разположени на територията на ДГС „Стара Загора”. На база изготвените стойностни оценки и сравнителния анализ са направени препоръки за подобряване механизма на
оценяване на щетите от горски пожари.
Ключови думи: щета, пожар, оценка на щета от горски пожар, базисна цена на горски имот.
Key words: forest appraisal, basic price of a forest estate.

тодика за определяне размера на щетите от
горски пожари. Ето защо, поради значимостта
на проблема в това изследване се прави сравнителен анализ на стойността на щетите от
горски пожари по действащите нормативни
документи и по действително направените разходи. Целта е на база изготвените стойностни
оценки да могат да се направят препоръки за
подобряване механизма на оценяване и финансиране на щетите от горски пожари.
Обект на оценка са представителни насаждения, засегнати от пожари през 2007 г., разположени на територията на ДГС „Стара Загора”.
Цел на изследването е да се направи сравнителен анализ на стойността на щетите от
горски пожари по „Наредбата за базисни цени”
и по действителните разходи, както и да се
установи разликата между двете оценки.
В съответствие с тази цел са поставени
следните задачи:
1. Да се изготви стойностна оценка на щетите за обектите на изследване по „Наредбата за базисни цени”;
2. Да се направи икономическа оценка на
щетите на база действително получените
приходи и направени разходи;
3. Да се направи сравнение между двете
оценки и се направят препоръки за подобряване механизма на финансиране
на щетите от горски пожари.
Изследването е направено по данни, предоставени от ДГС „Стара Загора”, които са обработени и анализирани с помощта на ЕХСЕL на
Microsoft. Изследването няма претенции да
представи всички аспекти на стойностната
оценка на щетите от горски пожари. Изследва-

Увод
Горите са едно от нашите най-ценните богатства, както в екологичен, социален, така и в
икономически аспект. Но на територията на
страната ежегодно възникват стотици горски
пожари, които опустошават хиляди хектари
гори. Над 90% от пожарите в горите са в резултат на небрежност, палене на огън извън
определените места, оставяне на неизгасени
огньове, палене на стърнища, пушене и др.
Така също основна причина е и промяната на
климата в посока континентален характер. Чрез
пожарите за много кратко време се унищожават огромни по площ насаждения, като пораженията имат екологичен, икономически и социален характер, а именно:
- екологичен: влошаване санитарното състояние на горите, обезлесяване, ерозия
на почвата, унищожаване находищата на
редки и защитени видове, ограничаване
на биологичното разнообразие, намаляване на поглъщателния капацитет на
СО2;
- икономически: загуба на горски ресурси
след дълготрайно инвестиране, средства
за ограничаване на вредните последствия, намаляване продуктивността на земите и влошаване на растежните процеси, намаляване на приходите, разходи за
възстановяване;
- социален: спад в туристическия бизнес,
ограничаване на възможностите за поминък и обедняване на населението,
обезлюдяване на района.
От своя страна, щета е обстоятелство, в резултат на което се намалява цената на имота.
Понастоящем у нас няма утвърдена точна ме-
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2. Характеристика на обекта на оценка
Общата площ, която стопанисва ДГС „Стара
Загора” е 39354 ha, от които залесената площ
е 36085,6 ha, т.е. 91,7% от общата площ.
Частично или цялостно за периода от 2000 до
2010 г. са засегнати от пожари 77 отдела, т.е.
7,8% от всичките отдели на стопанството.
Опожарената площ за този период е 52584
dka, т.е. 13,5% или 1,6% средногодишно от
цялата площ на стопанството. Относителният
дял на площта, засегната от низовите пожари е
68%, а от върхови – 38%. Установява се, че
голяма част от пожарите са възникнали около
населени места и селскостопанските площи.
Това може да се обясни с опожаряването на
стърнища и неспазването на противопожарните
правила от населението. Така, че 55% от пожарите са по неизвестни причини; 14,6% от
опожаряване на стърнища и пасища, а 10% са
от умишлени палежи.
За целите на настоящото изследване са избрани седем насаждения, които са били опожарени през 2007 г. в т.ч.:
- три от насаждения са черборови култури
от III и VІ бонитет на възраст 80, 50 и
45 г.
- едно 40 г. бялборово насаждение IV бонитет;
- едно 50 г. насаждение от зимен дъб, IV
бонитет;
- две насаждения от атласки кедър и акация на възраст, съответно 6 и 2 години.
Избрани са чисти по състав насаждения,
всяко с различен видов състав и на различна
възраст.

нето е съобразено с нормативната база към 30
декември 2010 г.
1. Метод на работа
Понастоящем действащият нормативен документ за стойностна оценка на горските имоти, така също и на щетите от пожари е „Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския
фонд”. Съгласно чл. 24а, „щета е обстоятелство, в резултат на което се намалява цената на
имота. Стойността на щетата се определя като
разлика между цената на имота преди и след
настъпване на събитието, намалило цената на
имота” [6].
Ето защо, за да се направи оценка на щетите, породени от пожари трябва да се определят
базисните цени на насаждението преди и след
възникването на пожара, според условията и
реда на „Наредбата за базисни цени”. В случая
не се определя базисната цена на земята, оценява се единствено насаждението
Трябва да се отбележи, че „когато имотът
се оценява във връзка с определяне размера на
щета, при изчисляване на разходите за създаване, произходът на гората винаги се приема за
изкуствен”, чл.18, ал.7 от Наредбата за базисни цени [6].
- Абсолютното изменение на щети по различните методики е изчислено по следната формула:
Наредбата
ДГС
,
Wщета  Wщета
 Wщета

(1)

където
W гс имот е абсолютното изменение меж-

3. Сравнителен анализ на щетата по различните
методи
3.1. Определяне размера на щетата по базисни
цени
Размерът на щетата по базисни цени е определена като разлика между цената на имота
преди и след настъпване на събитието, намалило цената на имота (чл. 24а, ал. 2 от Наредбата за базисни цени). С други думи размерът
на щетата е равен на размера на нереализирания прираст. Така също са спазени всички
изисквания при оценката на насажденията по
установения нормативен ред.
Изчислените стойности на насажденията,
обект на оценка са представени в табл. 1.

ду щетите по различните методики, лв.
Наредбата - щетата, определена по реда и
Wщета
условията на Наредбата за базисни цени, лв.;
ДГС - щетата, определена от държавноWщета
-

то горско стопанство, лв.;
Относителното изменение на щетите по
различните методики е изчислено по
следната формула:

W Наредбата  W ДГС
~
W щета  щета Наредбата щета  100
W щета

където

(2)

~
Wщета е относителното изменение на
щетите по различните методики, %.
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Обект

Под
отдел

1
2
3
4
5
6
7

304/к
306/д
305/з
283/д
297/б
305/в
258/г

Табл. 1. Стойност на щетите, определени по
Дърв.
Год.
БоПлощ,
Баз. цена
вид
ниha
преди
тет
пожара,
лв.
чб
80
ІV
1,0
3121,1
чб
50
ІV
0,1
463,94
чб
45
ІІІ
0,2
1199,39
бб
40
ІV
0,2
1474,06
здб
50
ІV
7.5
6988,49
ак
5
ІV
0.3
500,18
аткдр
1
ІV
0.2
647,4

От табл. 1 се установява, че за обект 1 и 2
– култури от черен бор, размерът на щетата е
положителна стойност съответно 0,06 и 0,14
лв./m2, за обект 4 и 5, също е положителна
стойност съответно 0,37 и 0,04 лв/m2. За
обекти 6 и 7 поради малката им възраст, щетата се определя само по разходи за създаване и
стойността им е 0,17 и 0,32 лв/m2. За обект 3
обаче се установява, че няма щета, тъй като се
получават отрицателни стойности. С други думи стойността на изгорялото насаждение е повисока от стойността на незасегнато насаждение, т.е. няма загуба на прираст в резултат на
пожара, което е невъзможно.
Това се дължи на използваната база данни, а
именно: стойността на насаждението преди
Обект

Под
отдел

1
2
3
4
6
7

304/к
306/д
305/з
283/д
305/в
258/г

базисни цени
Баз. цена
Щета по
след побазисни
жара, лв.
цени, лв.
2493,61
321,9
1247,54
736,86
4079,06
-

Щета по
базисни
цени, лв/m2

627,49
142,04
-48,15
737,2
2909,43
500,18
647,4

0,06
0,14
-0,02
0,37
0,04
0,17
0,32

пожара се определя по таксационните показатели от лесоустройствения проект (ЛУП). Тъй
като доста често информацията от ЛУП не съответства на това, което е на терена се получават тези аномалии. Но ако трябва да се възмезди собственика на гората, трябва да се определи размера на щетата.
3.2. Определене размера на щетата на база
данните предоставени от ДГС „Стара Загора”
Тази щета се определя като сума от стойностите на унищожената или повредена дървесина, от разходите, свързани с гасенето на
пожара, както и с разходите за възстановяване
на опожарената площ. Щетите за изследваните
обекти са представени в табл. 2.

Табл. 2. Стойност на щетите, определени от ДГС „Стара Загора”
Год Бонит.
Площ,
Стойн. на
Р-ди за
Р-ди за
ha
дървесин.,
гасене,
възстанов.,
лв.
лв.
лв.
чб
80
ІV
1,0
4621,0
8,2
753,0
чб
50
ІV
0,1
108,0
0,82
75,3
чб
45
ІІІ
0,2
251,0
1,64
150,6
бб
40
ІV
0,2
251,0
1,64
150,6
ак
5
ІV
0,3
2,46
225,9
аткд
1
ІV
0,2
1,64
150,6

Дърв.
вид

Щета от
ДГС,
лв.
5384,2
184,12
403,24
403,24
228,36
152,24

Щета от
ДГС,
лв/m2
0,53
0,18
0,20
0,20
0,08
0,08

3.3. Определяне размера на щетата на база
разходите за залесяване по реда и условията на
Наредбата за базисни цени
Цялостната икономическа стойност на различните екосистемни услуги [3], които доставя
дървесната растителност е определена като се
приравни на размера на разходите за залесяване по реда и условията на „Наредбата за базисни цени”.
„Когато имотът се оценява във връзка с определяне размера на щета, при изчисляване на
разходите за създаване, произходът на гората

От табл. 2 се установява, че в обектите 2, 3
и 4 щетите са приблизително еднакви 0,20
лв/m2. За младите насаждения, при които щетите се определят само от разходите за гасене и
възстановяване на опожарената площ; щетите
са на стойност 0,08 лв/m2. За обект 1 щетата е
най-голяма (0,53 лв/m2) и това е така, защото
насаждението е достигнало турнусната си възраст.
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Установи се, че за изследваните обекти щетите варират от 0,16 до 0,43 лв/m2.
Щетите от горските пожари, определени по
различните методики, както и относителните
изменения между тях са представени в табл. 4.

винаги се приема за изкуствен”, чл.18, ал.7 от
Наредбата за базисни цени [6].
Щетите определени по разходи за създаване
на насаждението, за изследваните обекти са
представени в табл. 3.
Обект
1
2
3
4
5
6
7

Под
отдел
304/к
306/д
305/з
283/д
297/б
305/в
258/г

Табл. 3. Щети определени по разходи за създаване на насаждението
Дърв. Год. Бонитет
Площ,
Щети по разходи за създаЩети по разходи за създававид
ha
ване, лв.
не, лв/m2
чб
80
ІV
1,0
4290
0,43
чб
50
ІV
0,1
270
0,27
чб
45
ІІІ
0,2
585
0,29
бб
40
ІV
0,2
650
0,33
здб
50
ІV
7,5
7177,5
0,24
ак
5
ІV
0,3
500,18
0,16
аткдр
1
ІV
0,2
647,4
0,32

Обект

Дърв.
вид

Възр.,
год.

1
2
3
4
5
6
7

чб
чб
чб
бб
здб
ак
аткдр

80
50
45
40
50
5
1

Табл. 4.
Щета по
базисни
цени,
лв/m2
0,06
0,14
-0,02
0,37
0,04
0,17
0,32

Щети определени по различните методики
Отн. изменение между различните щети, %
Щета по
Щета
разходи за
Разходи за
ДГС,
ДГС и
Разходи за създасъздаване,
създаване и
2
лв/m
баз. цени
ване и баз. цени
лв/m2
ДГС
0,53
0,43
-758
584
-26
0,18
0,27
-30
90
32
0,2
0,29
937
-1315
31
0,2
0,33
45
-12
38
0
0,24
100
147
100
0,08
0,16
54
0
54
0,08
0,32
76
0
76

От табл. 4 се установява, че щетите определени по различните методики се различават
съществено една от друга. Щетите определени от ДГС Стара Загора са значително повисоки от тези по базисни цени. Разликите са
в интервал от 0,04 до 0,48 лв/m2. Най-голямо
е изменението на щетите в културата от черен
бор, която е достигнала турнусна възраст
758%. Това се дължи на калкулативния начин
на ценообразуване на щетите от страна на
горското стопанство. По всяка вероятност е
завишен както броят на засегнатите дървета,
така и техните размери, откъдето се получава
по-големия обем дървесина и оттук размера
на щетата определена от горското стопанство.
Щетите, определени в обектите на изследване 6 и 7, които са млади и от тях няма материален добив, са определени само по разходи за създаване на насаждението, и съответно са по-малки. Разликите между стойността, изчислена от горското стопанство и
стойността изчислена по базисни цени са съответно -0,09 и -0,25 лв./m2.

Особено значими са разликите между щетите, определени от горското стопанство и
щетите по базисни цени. Оттук следва, че ако
собственикът се възмездява по размера на
щетата по базисни цени, т.е. само по размера
на загубения прираст, той остава ощетен. Ако
се възмездява по размера определен от горското стопанство, той би получил доста голяма
сума, спрямо това, което е по нормативните
изисквания. Така също следва, че Изпълнителната агенция по горите отпуска много поголям размер средства за покриване на щетите от пожари, спрямо размера, който би бил
даден според нормативните изисквания. От
друга страна, ако дадения имот е застрахован, нито една застрахователна компания не
би платила размер на щета, определен по
калкулативния начин, който се използва от
горските стопанства.
Така също се установява, че разликите
между щетите, определени по разходите за
създаване на насаждението и щетите от горското стопанство имат по-малки изменения в
стойностите. Ето защо, като се имат предвид
и основните принципи за оценка на имотите,
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ни. Ако собственикът се възмездява по
размера на щетата по базисни цени, т.е.
само по размера на загубения прираст,
той остава ощетен. Ако се възмездява по
размера определен от горското стопанство, той би получил доста голяма сума,
спрямо това, което е по нормативните
изисквания. Разликите между щетите, определени по разходите за създаване на
насаждението и щетите от горското стопанство имат по-малки изменения в стойностите.
В резултат на направеното изследване могат да се направят следните препоръки:
- Да се направи аналогична икономическа
оценка на щетите от пожари и сравнителен анализ между различните методики за
други дървесни видове на територията на
други горски стопанства;
- Като се имат предвид и основните принципи за оценка на имотите, както и за цялостната икономическа стойност на различните екосистемни услуги, които доставя дървесната растителност се препоръчва размера на щетата да се определя като
се приравни на размера на разходите за
залесяване по реда и условията на „Наредбата за базисни цени”.
- За да се избегнат значимите разлики между различните методики за оценка на щетите нанесени от горските пожари, трябва
да се изготви единна, точна и реална методика за оценка, която да се използва
както в „Наредбата за базисни цени”, така
и от страна на държавните горски стопанства.

както и за цялостната икономическа стойност
на различните екосистемни услуги, които
доставя дървесната растителност се препоръчва размера на щетата да се определя като
се приравни на размера на разходите за залесяване по реда и условията на „Наредбата за
базисни цени”.
4. Изводи и препоръки
- Изчислени са щетите, нанесени от горски
пожари по базисни цени, като разлика
между стойностните оценки на насаждението преди възникване на пожара и след
него. Получените резултати за изследваните обекти са следните: 304/к: 627,49
лв; 306/д: 142 лв; 305/з: -48,15 лв;
283/д: 737,2 лв и 297/б: 2909,43 лв.
- Стойностната оценка на щетите от пожари, възникнали в млади насаждения е определена по разходите за тяхното създаване по условията и реда на „Наредбата
за базисни цени”. За обекти 6 и 7 са определени следните щети: за отдел 305/в:
500,18 лв и 258/г: 647,40 лв.
- За шест от обектите на изследване са изчислени щетите, определени от ДГС „Стара Загора” като сума от стойностите на
унищожената или повредена дървесина, от
разходите, свързани с гасенето на пожара, както и с разходите за възстановяване
на опожарената площ. Получените резултати за изследваните обекти са: 304/к:
5384,2 лв; 306/д: 184,12 лв; 305/з:
403,24 лв; 283/д: 403,24 лв; 305/в:
228,4 лв; 258/г: 152,24 лв;
- За седемте обекта на изследване са определени щетите, въз основа на разходите за
залесяване по реда и условията на Наредбата за базисни цени. Получените резултати за изследваните обекти са: 304/к –
4290 лв; 306/д – 270 лв; 305/з – 585 лв;
283/д 650 лв и 297/б - 7177,5 лв.; 305/в
– 500 лв и 258/г – 647,4 лв.
- Направено е сравнение между щетите,
изчислени по „Наредбата за базисни цени”, щетите определени от ДГС „Стара Загора” и щетите, изчислени въз основа на
разходите за залесяване по реда и условията на Наредбата за базисни цени. Установи се, че щетите определени по различните методики се различават съществено
една от друга. Особено значими са разликите между щетите, определени от горското стопанство и щетите по базисни це-
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ESTIMATION OF FOREST FIRE DAMAGE
Daniela Georgieva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Damage is a circumstance that reduces the value of a forest estate. In Bulgaria there is not an established
methodology for estimating the damage caused by forest fires. Therefore, the objective of this study is the comparative analysis of the value of forest fire damage calculated under the current legislative regulations and the
value calculated on the basis of the actual expenses made. The object of study is stands affected by forest fires in
the period between 2000 and 2010 on the territory of the Stara Zagora State Forest Enterprise. The stands have
been studied because of the high rate of fires which are due to the extensive areas of coniferous forests, the high
temperatures, the numerous towns and villages and agricultural lands. This study focuses on seven plots where
fires occurred in 2007 damaging substantially the forests. These are pure stands each having a distinct species
composition and age class. To calculate the fire damage three approaches have been adopted to obtain the following values: the damage value calculated using the basic prices: the difference between the estate value before and
after the disaster that decreases the estate value; the damage value calculated by the state enterprise as the sum
of the value of destroyed or damaged timber, the expenses for extinguishing the fires and the expenses for regenerating the damaged areas; the damage value calculated on the basis of the expenses for reforestation under the
Regulation for Basic Prices. Using these values and the comparative analysis recommendations have been made to
improve the mechanism for calculating forest fire damage.
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ПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2011 (28)
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ГОРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНИ КООПЕРАЦИИ И ИКОНОМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОТО
ГОРСКО СТОПАНСТВО
Павлин Богданов
Лесотехнически университет, София
Резюме
Икономическият компонент на устойчивото развитие е важна предпоставка за изпълнението на критериите
за устойчивото стопанисване на горите. В контекста на продължителните производствени цикли и комплексността на горите като екологичен, стопански и социален ресурс, в горското стопанство трябва да бъде постигнат т.нар. “силен” критерий за устойчивост. Горската производителна кооперация се явява мощен иструмент
за преодоляване на недостатъците на раздробеното горовладение и липсата на лесовъдска компетентност у
частните горски собственици, както и на елиминиране на възможностите за опортюнистично поведение. Подлагат се на анализ сравнителните предимства на кооперативната икономическа форма за стопанисване на горите
(лесовъдски и икономически компетентно управление, дълъг планов хоризонт и потенциално широк продуктов
спектър, концентрация на собствеността) и се показват проблемите на неорганизираното частно горовладение.
Ключови думи: частна горска собственост, кооперация, устойчиво развитие.
Key words: private forest ownership, cooperatives, sustainable development.

Увод
Концепцията за устойчиво развитие се популяризира в научните среди особено интензивно след осъзнаването на „границите на
растежа” в края на 70-те и екологичните
проблеми през 80-те години на миналия век.
За горското стопанство тази идея не е нова.
Тя датира от 1713 година и може да се открие в книгата на немския лесовъд фон Карловиц „Sylvicultura oeconomica”. Горското стопанство е освен всичко друго и икономическа
дейност, базирана на производството и възпроизводството на един възстановим природен
ресурс, чрез чиито добив и преработка се
посрещат насъщни човешки нужди. Този ресурс не се самовъзобновява, а изисква целенасочено компетентно възстановяване и продължителни времеви периоди, за да се поднови и стане основа на горскостопанската дейност на бъдещите поколения.

ят горски ресурс не може да се субституира с
финансов капитал, а принципите на дълбоката
екология се прилагат само в ограничен брой
защитени територии, тъй като горското стопанство следва да задоволява нуждите на населението и индустрията от дървесни и недървесни продукти. Следователно за горското
стопанство е най-реалистична и приложима
концепцията за „силната устойчивост”.
Опитите за операционализация и извеждане
на индекс за устойчивост на икономическите
единици са нееднозначни и абстрактни. За
стандарт се приема т. нар. правило на ХиксПеидж-Хартуик-Солоу, което гласи, че за да
бъде едно стопанство устойчиво, нетната
промяна на тоталния му капиталов запас
трябва да бъде по-голям от нула. Математизирано по-долу [4], това изглежда така:

dK
d(K M  K N  K H )
(1)
K 
 0,
dt
dt
където
К=KM+KN+KH – общ капиталов запас;
KM – материален (man-made) капитал;
KH – човешки (human) капитал;
KN – природен (natural) капитал.

1. Понятие за устойчивост
В икономическата теория се прави разлика
между т.нар. силна устойчивост, слаба устойчивост и дълбока екология [6]. Силната устойчивост се дефинира като постоянен запас
от природен капитал, слабата като постоянен
запас от финансов капитал, в случай че компонентите на общия капитал са взаимно заменими, а при дълбоката екология се застъпва
стратегия, в която се пренебрегват икономическите и социалните нужди на хората, като
се взимат под внимание само природните
ресурси и тяхната консервация [7]. Природни-

Ако чистата капиталова акумулация се
представи като разлика между общите спестявания и стойността на тоталния капиталов
запас, коригиран с коефициента му на деградация δ в периода t, или:
K=S(t)–δK(t)
(2)
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ширява своята капиталова база. Както е известно, производствените цикли в горското
стопанство са по-продължителни от всяка
друга индустрия. Друг фактор са ограничителните законови условия, които гарантират
запазването на горите като ресурс от стратегическо национално значение. В тези условия
съществуват всички горски предприятия, в т.ч.
и представляващите частното горовладение.
Чрез горската кооперация институцията на
частното горовладение се формализира в
правен и икономически аспект, като дейността на отделните частни горскостопански единици се поставя на научно обоснована и икономически рентабилна основа. Тя е в състояние да преодолее редица системни дефекти
(маломерност, разпокъсаност, липса на лесовъдска компетентност у собствениците и пр.)
на актуалното частно горовладение в България и да му помогне да спази Хелзинкските
критерии за устойчиво горско развитие от
1993 г., особено на шестия от тях: запазването на горските социално-икономически функции [2]. Тази икономическа и организационна
форма на управление на частните гори може
да допринесе значително за устойчивото управление на капитала на обединените горскостопански единици и в трите му измерения.

то за да има устойчивост на развитието
трябва този капитал да бъде по-голям или
равен на нула:
S(t)–δK(t)≥0.
(3)
Ако общия капиталов запас К се раздели
на динамичната величина доход Y, се получава индекса Z, който определя наличието на
устойчивост на даден икономически субект, а
именно
S  MK M  NK N  HK M
(4)
Z
Y
За да е гарантирана устойчивостта, е нужно Z≥0. На тази основа може да се квантифицира индекса на устойчиво развитие на предприятия, браншове или национални стопанства.
2. Горскостопанската кооперация (ГСК)
Според дефиницията на Confederation of
European Forest Owners горската производителна кооперация е „юридическо лице, чиято
основна задача е задоволяването на нуждите
на своите членове и/или развитието на техните стопански дейности”. Тя трябва като производствена организация да „пласира дървесината и да предлага специализирани консултации” относно присъщи горскостопански
дейности „съблюдавайки принципите на устойчивото горско развитие и да повиши в дългосрочна преспектива приходите на производителите” [3].
Капиталът на една примерна горска кооперация в смисъла на горната дефиниция за
общия капиталов запас притежава три компонента: природен, материален и човешки. Природният капитал включва горския дървесен и
недървесен ресурс, както и всички функции и
ползи на консолидираната в кооперативното
предприятие гора. Материалният капитал
представлява всички сумата от всички дълготрайни (недвижима собственост, складова база,
машини и превозни средства), краткотрайни и
финансови активи, собственост на кооперацията. Човешкият капитал на горовладелската
кооперация са преди всичко сдружените горовладелци като институция и организация, но
също така и всички знания и умения, притежавани от квалифицирания и неквалифициран
персонал на кооперацията.
Трайното съществуване на всяка една икономическа единица зависи от това, тя периодически да реализира положителен стопански
резултат, като едновременно запазва и раз-

3. Устойчивост на природния капитал на ГСК
3.1. Лесовъдската компетентност е решаваща
предпоставка за това, горския ресурс да бъде
управляван устойчиво. Горската производителна кооперация е икономически в състояние
да назначи дългосрочно специалист инженерлесовъд, който да води и контролира на найвисоко ниво лесоустройственото планиране,
да насрочва и организира провеждането на
всички необходими лесовъдски мероприятия,
да наблюдава състоянието на гората и да реагира своевременно на всички проблеми с
адекватни мерки. Индивидуалният горовладелец само в редки случаи може да финансира
постоянна експертна подкрепа на дейността
си. Друг проблем в този вариант е потенциалното текучество на експертите, т.е. краткосрочното наемане на специалисти ad hoc за
конкретен план или мероприятие, на когото
да липсва общ поглед над всички особености
на ресурса. Кооперацията, напротив, може да
осигури лесовъдска приемственост в управлението на гората, така че тя да се схваща
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4. Устойчивост на материалния капитал на
ГСК
Материалният капитал на ГСК представлява сборът от дългосрочните и краткосрочни
материални, нематериални и финансови активи, собственост на кооперативното предприятие. Това са класическите икономически активи, създадени от човешка ръка и служещи
за извършване дейността на кооперацията.
Тяхното поддържане, развитие и ефективно
използване до голяма степен е предпоставка
за икономическата устойчивост на всяка стопанска единица.

като цялостна екосистема, и то в един продължителен времеви хоризонт.
3.2. Чрез сдружаването на частните гори в
една горскостопанска единица може да се
постигне разсредоточаване на ползването, а
оттам и облекчаване на ползването от отделните горски площи. В случая на индивидуалното стопанисване на частните гори икономическата необходимост често принуждава собственика да преексплоатира гората си, за да
може да финансира належащите горскостопански мероприятия. В този случай гората
като екосистема се изтощава и е по-трудно да
се постигне устойчивото стопанисване на
горските ресурси. Кооперираните гори разполагат не само с по-голяма обща площ, но и с
много по-голямо разнообразие по отношение
на месторастения, дървесни видове, възрастови класове и т.н. Тази деконцентрация и
диверсификация на ползването прави въможно икономическите критерии при планирането
на дърводобива да минат на заден план, като
на първо място се вземат под внимание лесовъдските критерии за ползване, на които е
вътрешно присъщо устойчивото екологично
ориентирано стопанисване на горския ресурс.

4.1. Както и в точка 3.1. тук следва да се
изтъкне голямото предимство на кооперацията пред индивидуалното стопанисване в това,
че тя е в състояние да осигури на сдружените
стопански единици икономически компетентен
мениджмънт. Персоналът на кооперацията е
най-често професионално подготвен за работа
в динамична пазарна среда и е запознат със
законовите и данъчните норми. В редки случаи частният горовладелец като индивидуален
стопанин има необходимата подготовка или
време за да води дейността на своята горскостопанска единица в съгласие с всички пазарни и законови изисквания. Трудовите възнаграждения на управленския персонал по
правило не са значителна финансова тежест
за кооперацията и отнесени към приходите от
кооперативните гори или към броя на съкооператорите клонят към ирелевантни в икономическо отношение величини. Компетентното
отношение на управленския персонал към
материалния капитал на сдружението е необходимо условие за неговото устойчиво икономическо развитие.

3.3. Горската производителна кооперация
може да играе много важна роля при сертификацията на горите и горските продукти по
международно признати стандарти, като напр.
FSC и PEFC. Нейният принос в този смисъл
може да се прояви в три аспекта. Първо, кооперацията като стабилна икономическа институция може да поеме финансовата тежест на
сертификацията, която често е значителна и
непосилна за един частен горовладелец с маломерен горски имот. Второ, чрез своя лесовъдски компетентен мениджмънт кооперацията може да проведе препоръчаните от сертифициращата организация лесовъдски мерки за
изпълнение на необходимите стандарти. Трето, кооперацията може да влезе в ролята на
контролираща институция на предварителен
етап, преди периодичния одит на сертифициращата организация, и така да възпрепятства
опортюнистично настроени съкооператори да
нарушат принципите на устойчиво горско стопанисване и следователно да застрашат сертификацията на всички сдружени гори в рамките на кооперацията, както и общото състояние на природния ресурс.

4.2. Чрез сдружаването на стопански единици
с идентична дейност се постигат много важните в икономическо отношение икономии от
мащаб (economies of scale). С този термин се
обозначават всички икономически системни
ефекти, които се постигат от обединяване на
производствените ресурси. На първо място
това е относителното и абсолютно намаляване на дела на постоянните разходи в общите
производствени разходи и оттам положителното му отражение върху себестойността на
крайния продукт. По правило колкото повече
единици краен продукт се произведат при платежоспособно търсене, толкова по-изгодно за
производителя е тяхното производство. Вто-
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работваща индустрия. С помощта на икономически и лесовъдски компетентен мениджмънт и поради по-големия си размер и постабилната си инвестиционна база, кооперацията може да развие най-подходящия според
изискванията на своите членове продуктов
микс, така че да експлоатира максимален
брой материални и нематериални ползи от
гората, които подлежат на остойностяване и
търгуване. Така горското стопанство става
многофункционално, като икономически изгодните функции на гората носят приходи,
които да бъдат реинвестирани в икономически
неефективните, „нетъргуеми” горски ресурси
и функции. Чрез разширяването на продуктовия спектър не само финансовият ресурс
остава при гората, но и с него може да се
подкрепи устойчивостта на нейните икономически неутрални (екологически, социални)
измерения.

рият важен ефект на икономиите от мащаб е
подобряването на пазарното представителство
на кооперираните икономически единици както на страната на търсенето, така и на страната на предлагането. Като потребител кооперацията е в състояние да закупува стоки и
услуги много по-изгодно отколкото индивидуалният горски стопанин, тъй като обемите, от
които се нуждае сдруженото горовладение са
по-големи от тези на индивидуалното. Така
достъпът до пазара на материални активи,
квалифицирана и неквалифицирана работна
ръка, застрахователния и кредитен пазар и пр.
е много по-лесен и изгоден за кооперативното
предприятие, отколкото за несдружения частен горовледелец. Аналогични са предимствата на кооперираното частно горовладение и
като пазарен участник на страната на предлагането: по-големите количества продукция
минимизират дела на транспортните и транзакционните разходи за единица. По-големите
количества и способността на кооперацията
да предлага в дългосрочен план улесняват
техния индустриален клиент (напр. дървопреработвател) да сключи дългосрочни договорни
споразумения с нея, като по този начин и за
двете страни се спестяват т.нар. “разходи за
ползване на пазара”, т.е. по търсенето на
подходящ партньор, оформянето на договорите и контролирането на тяхното спазване.
Така описаните предимства еднозначно повишават рентабилността на ГСК като икономическа единица, в сравнение с тази на индивидуална частна горскостопанска единица,
като повишават нейните стопански стабилност
и устойчивост.

4.4. Горската производителна кооперация
може да постигне висока икономическа устойчивост за сдружените горскостопански
единици чрез т. нар. вертикална интеграция.
За всеки промишлен продукт от производството на суровината за него до предоставянето
му на крайния потребител съществува производствена верига, която включва отделните
фази на неговото трансформиране или транспортиране [1]. Паралелно в икономическото
измерение за този продукт съществува веригата на увеличаване на принадената стойност
(value chain) [5]. На всеки даден етап от неговата преработка, транспортиране или препродаване, неговата цена се повишава благодарение именно на вложените в него суровини,
капитали и труд. За производителя е порентабилно да продава своя продукт на възможно най-късен етап от тази верига, тъй
като по този начин по-голяма част от принадената стойност остава при него като печалба.
Условие за това е производителят ресурсово,
капиталово и технологично е да е в състояние
да си позволи това интегриране на производствените процеси (респ. на нарасналата принадена стойност) в рамките на своето предприятие. Вертикалната интеграция представлява
именно концентрация на индустриални процеси в рамките на една икономическа единица.
Горската производителна кооперация може
успешно да интегрира в себе си значителна
част от фазите на преработката на дървесината. Едно кооперативно горскостопанско пред-

4.3. Кооперативното горовладение може да
реализира значителни икономии от широк
производствен спектър (economies of scope).
Такъв ефект се постига, когато едно предприятие е в състояние икономически изгодно да
разширява асортимента си от продукция, на
базата на вече съществуваща ресурсова, производствена и клиентска база, така че да намери пазар за съпътстващи основното производство продукти или субпродукти. В случая
на горскостопанската кооперация, нискокачествената дървесина, която неминуемо се
произвежда заедно с основния дървесен продукт, може да послужи на кооперативното
предприятие за суровина за производство на
целулоза или на енергийни пелети или бъде
продадена като суровина на съответната пре-
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следва да бъде екплоатиран така, че да се
извлече от него максимална материална полза. Липсата на приемственост в частното горовладение води до липса на интерес към
стопанисването и до това, собственикът да
възприема гората си само и единствено като
потенциален източник на приходи. Кооперацията не само контролира ползването и стопанисването на горите на своите членове, но и
създава чрез кооперативните принципи (образование, квалифициране и информиране на
кооператорите и обществеността) съзнанието,
че собственикът носи отговорност към ресура,
към местното население, към своите потомци
и бъдещите поколения изобщо.
Второ, отношението между местната общественост и частния горски ресурс може да
бъде повлияно положително от наличието на
кооперация в региона. Горската производителна кооперация в качеството си на значителен икономически фактор в структурно слабите райони може да гарантира респекта на
местните хора спрямо частните гори, който
да се изрази в отказ от нелегален добив на
дървесина. Редицата социални и благоустройствени мероприятия, които кооперациите
по места извършват, допринасят за това, имиджът на частното горовладение по места да
бъде строго положителен.
На национално ниво кооперацията може
първо да спести на държавния апарат административен ресурс. Следвайки принципите на
субсидиарността и деволюцията, на кооперацията могат да бъдат възложени управленски
задачи, които надхвърлят рамките на опазването, стопанисването и ползването на частните гори (напр. пожароохранителни мероприятия, прокарване на горски пътища, екологично образование). Освен, че така се щади държавния бюджет, локалната компетентност на
кооперациите и материалният им интерес
могат да допринесат за това, те да се справят
с възложените им задачи по-добре от представителите на държавния и частен сектор.
Второ, кооперациите и техните съюзи могат ефективно да защитават съсловните интереси на частните горовладелци и да оказват
конструктивно влияние върху закононодателния процес. Такива примери от близкото минало са факт и е редно това двустранно изгодно сътрудничество да се задълбочава.
Трето, кооперациите и техните съюзи могат да създадат чрез информиране на националната общественост положителен имидж не

приятие може успешно да създаде допълнителни звена в рамките на своята икономическа структура – напр. преработвателни, транспортни, пласментни и др., така че да не продава дървесина на корен или нефасонирана
дървесина, а дървесни продукти на понапреднал технологичен етап, като напр. фасонирана дървесина, заготовки за мебелната
индустрия, шперплат, брикети.
Кооперацията разполага с по-голям финансов, управленски и технологичен ресурс
от колкото индивидуалния горовладелец и е в
по-голяма степен пазарно адекватна, отколкото класическото държавно горско стопанство.
Потенциалът в този смисъл е налице, но за
съжаление малко се използва в практиката.
Редно е да се отчете, че за интегрирането на
индустриални етапи в рамките на едно предприятие са необходими не само инвестиционен
ресурс и пазарна компетентност, но и значителен период от време. Във всички случаи
вертикалната интеграция на дървопреработвателната производствена верига следва да бъде
легитимна средносрочна цел за всяка функционираща горска производителна кооперация.
4.5. Според чл. 34 от Закона за кооперациите,
сдруженията са задължени да заделят ежегодно от печалбата си суми в размер общо не помалко от 30% от дяловия капитал за два
стандартни фонда „Инвестиции” и „Резервен”.
Тази регулация на законодателя допринася за
финансовата стабилност на кооперацията
като предприятие и гарантира постояното
развитие на неговата инвестиционна база.
Тези две условия са решаващи за икономически устойчивото развитие на всяка икономическа единица.
5. Устойчивост на човешкия капитал на ГСК
Социалният компонент на сдруженията на
частни горовладелци може да бъде разглеждан на две нива: локално и национално.
На локално ниво горовладелската кооперация може първо да допринесе за компенсирането липсата на потомствено горовладение.
Половинвековната ликвидация на институцията на частното горовладение се отразява негативно на връзките между собственик и ресурс. Част от настоящите горовладелци нямат
отношение към личната си гора като към част
от родовата си история, което са получили от
предците си и ще оставят на потомството си,
а като към случайно придобит актив, който
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горски участъци, обединената производствена
мощ и пазарна позиция, генерирането на общ
финансов ресурс, както и гъвкавите й институционални свойства в пазарната и административната среда, специфични за горската индустрия.

само на частното горовладение, но и на дърводобивната и дървопреработвателната индустрия. Законосъобразното лесоползване в
общественото мнение често се слага под един
знаменател с нелегалния добив на дървесина
с понятието „дървена мафия”. Кооперациите
като представители на частни дърводобивен
сектор имат капацитета да просветят широката общественост за разликите между легалния
и нелегалния горски бизнес чрез образователни и медийни мероприятия.
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Заключение
Устойчивото развитие, ползване и възстановяване на горския ресурс може да бъде
подпомогнато значително от горските производителни кооперации и техните дериватни
институции. Характеристиките на кооперациите, които допринасят за нейното икономически устойчиво развитие и устойчивото стопанисване на горския ресурс са концентрацията
на лесовъдска и икономическа компетентност,
консолидацията на множество и разнообразни

FOREST PRODUCERS’ COOPERATIVES AND THE ECONOMICALLY SUSTAINABLE
FORESTRY
Pavlin Bogdanov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The economic component of the sustainable development is an important prerequisite for fulfilling the criteria
of the sustainable forest management. In the sense of the prolonged production cycles and the complexity of the
woods as an ecological, economical and social resource, the strong sustainability criterion can be realized only if
the weak criterion is a fact. The forest producers’ cooperatives are a mighty instrument in overcoming the flaws of
the scattered forest ownership, the missing forestry competence of the forest owners and in eliminating the possibilities of an opportunistic behavior. The article contents an analysis the comparative advantages of the cooperative form of forest management (competent leadership in terms of economy and forestry, long-run planning horizon,
economies of scale and scope, forest property concentration) and approaches the difficulties of the unorganized
forest ownership.
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УПРАВЛЕНСКИ АЛТЕРНАТИВИ НА ЧАСТНИЯ ГОРОВЛАДЕЛЕЦ
Павлин Богданов
Лесотехнически университет, София
Резюме
Институтът на частната горска собственост и социоикономическата група на частните горовладелци са
сравнително нови феномени. След окончателното възстановяване на частната собственост над горите, горовладелецът стои пред редица икономически и управленски проблеми, на първо място пред избора на оптималната за неговите нужди икономическа форма на стопанисване и експлоатация на горския ресурс. Съществуващите алтернативи в този смисъл са индивидуалното стопанисване, стопанисване чрез отдаване под договор
за експлоатация и сдруженото (кооперативно) стопанисване. Разглеждат се предимствата и недостатъците на
отделните управленски алтернативи от гледна точка на кооперативната теория и Новата институционална икономика и се правят изводи за ефективността на всяка от тях.
Ключови думи: частна горска собственост, кооперация, институция.
Key words: private forest ownership, cooperatives, institutions.

Увод
Устойчивото развитие е идеална концепция,
с която съвременният човек следва да съобразява всички свои действия и решения. Тя
описва едно динамично равновесие, което не
може да възникне автоматично, а следва да
бъде постигнато чрез спазване на рационални
модели на поведение, които да са съобразени
с трите измерения на всяка човешка дейност:
стопанството, природата и обществото. Това
равновесие може да стане реалност единствено чрез устойчиво управление: т.е. когато
собственикът или мениджърът на всяка стопанска единица при своята икономически релевантна дейност взима предвид нейното въздействие върху компонентите на горните три
измерения. Частните горовладелци като собственици и управляващи една част от националния горски ресурс също следва да действат екологически и социално отговорно, като
не пропускат да реализират положителен стопански резултат от своята дейност, част от
който да реинвестират в подръжката и възпроизводството на поверения им ресурс. Основно управленско решение при частната
гора е изборът на икономическата форма за
нейното стопанисване. В най-общ план алтернативите тук са три: самостоятелното стопанисване от собственика, отдаването на гората
за външно стопанисване чрез договор и сдруженото горовладение.

те ресурси в гората [1]. Това ограничение на
имущественото право се дефинира чрез законови норми, и се легитимира с лесовъдските
норми за ползване на ресурса и с особеното
стратегическо значение на гората като екологичен и средообразуващ фактор. Горовладелецът има право да добива от частната си
гора дървесина в обем ненадхвърлящ предвидения в разработения за неговата гора ЛУП.
Задълженията на частния горски собственик са многостранни. Съгласно чл. 18
ЗВСГЗГФ те се задължават да регистрират
горите си в местните държавни горски стопанства и да ги стопанисват съгласно предписанията на Закона за горите, Закона за ловното стопанство и другите специални закони.
Според чл. 11 ЗГ собствениците на гори и
земи от горския фонд трябва да упражняват
правото си на собственост върху тях по начин,
който не влошава състоянието им и не причинява вреда на други собственици на гори и
земи от горския фонд или на обществото.
Опазването на горите и земите от горския
фонд включва според чл. 69 от същия закон
техните защита, охрана и контрол. Член 31 ал.
3 изисква собствениците на частни гори с
площ над 500 ха да поверят поверят посредством договор управлението им на лицензирани лесовъди на частна практика. Законовият
императив изисква следователно от частния
горовладелец грижата на добър стопанин към
принадлежащия му горски ресурс с грижа и
за интересите на съседните му горовладелци,
както и на цялото общество.
Тези дейности изискват от собственика не
само много време и компетентност при сто-

1. Права и задължения на частния горовладелец
Частните горовладелци притежават ограничено право на собственост върху растителни-
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Настоящата структура на частната горска
собственост съдържа в себе си следните
проблеми:
- Териториално раздробена горска собственост;
- Маломерност на частните горски имоти,
не допускаща икономически ефективно
ползване и управление;
- Липса на лесовъдски и икономически
опит у частните горовладелци;
- Стремеж към преексплоатация и интензивен нерегламентиран добив, липса на
дългосрочно планиране;
- Наличие на съсобственически (наследнически) общности;
- Хетерогенна социална група на частните горовладелци и липса на представителство на техните интереси;
- Липса на възможност/интерес за стопанисване у част от горовладелците, и
произтичащата от това безстопанственост.
В повечето случаи горовладелецът не разглежда притежаваната от него гора като самостоятелна икономическа единица, а като
част от имуществото си, която следва единствено да му носи доход. В действителност собственикът често не е в състояние да обезпечи
материално и финансово необходими горскостопански дейности. Некомпетентният собственик с кратък планов хоризонт е склонен
да разглежда гората си като статична система,
от която се очакват само приходи, като не
желае или не е в състояние да осигури средствата, необходими за поддръжката и в добро
състояние.

панисването и ползването на гората, но и
значителни финансови средства за реализацията на тези грижи. Така за частния горовладелец възниква и един неотменим икономически
императив, т.е. като собственик и мениджър
на една (горско)стопанска единица той е задължен да я стопанисва не само в съгласие
със законовите норми, но и икономически
рентабилно. Изпълнението на законовите
изисквания е възможно само чрез инвестиции
и реинвестиции в ресурса, така че на горскостопанската единица да бъде гарантирана финансова стабилност в рамките на продължителния производствен и възпроизводствен
горскостопански цикъл.
Източник на средства за тези инвестиции
могат да бъдат или личното имущество на
горовладелеца или приходите от стопанската
дейност в притежаваната от него гора. Така в
идеалния случай частният горовладелец ще
бъде стимулиран да практикува мултифункционално горско стопанство, при което всички ресурси в гората – дървесни и недървесни
– се експлоатират в максимално широк спектър при съблюдаване на законовите екологични ограничения. Според индивидуалните си
преференции отделният горовладелец ще бъде насърчен да избере най-подходящият и найрентабилен микс от ползвания, който да му
осигури финансова база за съхранението на
гората като екосистема, а от икономическа
гледна точка като система от ресурси, при
която само част от компонентите носят доход,
но въпреки това са неразривна част от нея.
Институцията на частното горовладение в
България е възстановена вече над десет години, но поради 50 годишното си прекъсване тя
се характеризира с редица проблеми. Площното разпределение на горите по вид на собственост е както следва: 74% държавни гори,
13% общински и 13% частни. Броят на частните горски собственици през последните
години постоянно расте. Общо горските имоти са 968.893 на брой, от тях 30,15% държавни, 6,5% общинска собственост и 62,62%
частна собственост. Закономерно с големия
брой собственици намалява средната площ на
горските имоти. От всички имоти с площ до
20 дка са 496 344 бр. Общото годишно ползване в страната от всички гори е около 7 млн.
m³. Годишното ползване в недържавни гори за
2008 е около 1.8 млн. m³ или 25,7% от общото [2].

2. Цел, задачи и алтернативи пред частния
горовладелец
Обобщено може да се каже, че целта на
горскостопанската дейност на частния горски
собственик е реализацията на приходи от частната гора в съгласие с всички релевантни
законови разпоредби. От една страна той е
длъжен да съхрани горския ресурс и неговата
материална и екологична стойност, а от друга
- да извлече приходи от него, и то в такъв
размер, че те да финансират опазването и
възстановяването му, както и да обезщетят
собственика за положените усилия и заделеното лично време при управлението на индивидуалното горско стопанство.
За постигането на тази цел следва да бъде
успешно реализиран следния комплекс от
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нето на ЛУП е реален и неотменим разход,
който трябва да бъде поет по правило преди
да бъде допуснато ползване от гората. В момента изключение правят горите, в които все
още се работи по лесоустройствените планове от годините, в които те са били държавна
собственост.

горскостопански дейности, които имат отношение към избора на икономическа форма на
управление за отделния частен горовладелец:
лесоустройствено планиране, защита срещу
болести, вредители и пожари, охрана от посегателства, добив на дървесни и недървесни
продукти, съхранение, обработка и пласмент
на продукцията, залесяване и дългосрочно
капиталово обезпечаване.
Пред горовладелеца стоят най-общо три
алтернативи за икономическа организация на
частната горскостопанска единица. Първата е
на индивидуалното стопанисване, при което
управлението на гората, както и свързаните с
това приходи и разходи се поемат изцяло от
горовладелеца като частно (физическо или
юридическо) лице. Вторият вариант е отдаването на гората на друго лице с договор за
експлоатация (стопанисване и ползване), което разполага с управленски опит, финансова
обезпеченост и материална база за упражняване на горскостопанска дейност. Третата
алтернативна форма е тази на сдруженото
горовладение, при което група частни собственици, чиито гори се намират в достатъчна
географска близост, основава кооперативно
предприятие, което поема управлението на
обединения горски ресурс, като кооператорите стават едновременно собственици на това
предприятие и ползуватели на неговите услуги.
Спектърът на тези услуги може да варира от
общо лесоустройство до основаването на
горска производителна кооперация с идеални
части. Дълбочината на кооперирането зависи
само от волята на съдружниците и може да
бъде свободно формулирана в кооперативния
устав.

3.2. Защита срещу болести, вредители и пожари
Тук са включени всички дейности по физическото опазване на гората от биотични и
абиотични заплахи. Те изискват от една страна висока степен на лесовъдска компетентност (познания по горска физиология и ентомология), от друга страна инвестиции за адекватна защита (закупуване на средства за химическа защита, организация на пожарогасителни групи, подготовка на водохранилища и
др.). Индивидуалният горски стопанин в повечето случаи би бил затруднен да се занимае
пълноценно с тези дейности, което може да
нанесе щети на горския ресурс. При необходимост намесата ще му струва значителни
средства, с оглед на този разход е вероятно
той да се откаже от защита на гората в критична ситуация.
3.3. Охрана от посегателства
Охраната на горите и земите от горския
фонд се осъществява съгласно чл. 76 ЗГ от
горски стражари, които са служители на РДГ.
Нелегалният дърводобив е значителен проблем в горите в непосредствена близост до
населени места или пътища. С оглед на недостатъчната численост на стражарите и надзирателите, както и на голямата площ на поверените им ареали, те не могат да гарантират стопроцентова сигурност на горските ресурси. Частният горовладелец също не разполага с правомощия за извършване на тази
дейност и може да има само констатираща и
сигнализираща роля.

3. Индивидуално частно стопанисване
3.1. Лесоустройствено планиране
Лесоустройствените планове и проекти могат да бъдат изработвани само от държавните
горски стопанства и от инженер-лесовъди на
частна практика, лицензирани по реда на чл.
39 от ЗГ. Тъй като в повечето случаи частните
горовладелци не разполагат с тази правоспособност, се налага тя да бъде възложена на
компетентно лице, срещу заплащане. Тези
дългосрочни проекти са рамката на всяка
лесовъдска и стопанска дейност на територията на конкретната гора и са задължителни за
всички гори с площ над 20 дка, с тенденция
при новелирането на ЗГ това ограничение да
отпадне. За частния горовладелец изработва-

3.4. Добив на дървесни и недървесни продукти
Добива на горски продукти е и трудоемка
дейност, която трябва да се извършва в съгласие с ЛУП и други специфични лесовъдски
принципи. В този случай пред горовладелеца
стоят две алтернативи: да извърши добива
самостоятелно или да ангажира чрез договор
специализирана фирма. Най-често горовладелците избират втория вариант. Проблем в
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случая е високата цена на услугата, както и
евентуалното опортюнистично поведение на
дърводобиващата фирма и възникващите с
това високи транзакционни разходи по контрола на нейната дейност. Не на последно
място по този начин се отклоняват средства
от горскостопанската единица, които лишават
ресурса от приходи, които биха могли да се
реинвестират в неговото стопанисване.

3.7. Дългосрочно капиталово обезпечение
Всяка горскостопанска единица има жизнената необходимост от стабилна дългосрочна капиталова база, породена от продължителните възпроизводствени цикли на гората от
60 до 120 години. Между началната инвестиция и първите финансови постъпления от нея
има значително времево отстояние, равняващо се често на продължителността на един
човешки живот. От решаващо значение е в
рамките на този период стопанската единица
да бъде осигурена финансово, така че належащите лесовъдски дейности да могат да се
провеждат качествено и навреме. Проблемно
в случая е сливането на капитала, произтичащ
от горскостопанската дейност на горовладелеца с личния му капитал и вливането му в
поминъка и в семейния бюджет. Несъмнено
при необходимост той ще предпочете с тези
пари да финансира определени свои житейски
ситуации, пред това да съхрани тези средства
с цел по-късни реинвестиции в принадлежащия му горски ресурс.

3.5. Съхранение, обработка и пласмент на
продукцията
Както и в горния случай 3.4. малко от горовладелците са в състояние да извършват
тези дейности от свое име и на своя сметка.
Разпространена практика е добива, извоза,
съхранението, преработката и пласмента на
продукцията да се обединят да се обединят в
една пакетна услуга, като тези дейности се
делегират на външна за стопанската единица
фирма (продажба на корен). Дори и в този
случай горовладелецът да работи с напълно
добросъвестен контрагент, остава проблемът
с отклоняването на финансови средства от
горския ресурс. Той се състои в това, че при
продажба на корен само една минимална част
от принадената стойност по производствената
и търговската верига на продукцията остава у
горския собственик. Така тези средства остават изгубени за ресурса, като възниква опасността собственикът на ресурса да се декапитализира и на един по-късен етап да няма
възможност да инвестира в поддръжката на
ресурса. При един такъв негативен развой
собственикът има две алтернативи: да използва за финансирането на присъщите лесовъдски дейности собствен капитал или да остави
ресурса си да деградира. И в двата случая се
реализира загуба: в първия на финансов капитал, във втория – на природен капитал.

4. Стопанисване чрез договорни отношения
В единични случаи от практиката горовладелецът встъпва в договорни отношения с
друго лице, било то физическо или юридическо, като му делегира управлението на горскостопанската единица срещу установена
годишна сума или срещу процент от приходите. Всички описани по-горе горскостопански
задачи и свързаните с тях разходи и отговорности в този вариант се поемат от това лице,
срещу което горският собственикът получава
част от финансовия резултат от стопанисването. За много горовладелци този вариант е
удобен, особено ако собственикът не разполага с време, средства или компетентност да
управлява сам ресурса си. При тази алтернатива възникват два основни проблема, които
намаляват нейната атрактивност и ефективност от гледна точка на собственика и самия
ресурс.
Първият проблем представлява фактът, че
тук горовладелецът встъпва във взаимооотношения, описани в икономическата теория
като отношения принципал-агент. Собственикът в ролята на принципал предоставя на другото лице – агент – своя ресурс срещу обещанието той да му заплати уговорена сума.
Принципалът е титуляр на имущественото
право над ресурса и носи отговорността и

3.6. Възстановяване (залесяване)
Както и в случаите на охраната и защитата
на гората (3.2. и 3.3.) залесяването е дейност
която изисква значителни познания и финансов ресурс. Вероятността индивидуалният
стопанин да се справи с тази дейност, спазвайки всички лесовъдски правила, е минимална. За него има две по-реалистични алтернативи: да възложи залесяването на външна
фирма или на държавното горско стопанство,
в ареала на което се намира гората му. В
двата случая за него възникват присъщи и
транзакционни разходи.
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сурс и преработката, съхранението и търговията с дървесните и недървесните продукти.
Основната разлика с горния сценарий е кооперативната идентичност на горовладелците,
т.е. тяхното качество едновременно на клиенти и собственици на кооперацията, и произтичащия от това пълен контрол над нейната
дейност. С тази стъпка се постигат следните
системни ефекти:
В горскостопанско отношение на обединения горски ресурс се осигуряват компетентно
и икономически изгодно лесоустройствено
планиране, охрана, защита, охрана и възстановяване на гората. Кооперацията може да
назначи инженер-лесовъд и горски стражари,
които отговорно и научно да се грижат за
кооперативния ресурс, нещо което отделният
горовладелец рядко може да си позволи финансово. Многофункционалното горско стопанство при един в количествено и качествено
отношение обединен горски ресурс е много
по-вероятно и рентабилно отколкото при единичен маломерен горски участък. Не на последно място обширната горска територия
може да позволи разсредоточаването на ползването от отделните горски участъци, като
остави по-дълги периоди на екосистемите да
се самовъзстановят.
В икономическо отношение обединението
на ресурса носи редица предимства. На първо
място тази концентрация подобрява значително пазарната позиция на кооперацията. Увеличените количества продукция, които тя е в
състояние да предложи на пазара и осигуряват по-добри цени, и й гарантират икономии
от мащаб и от широк производствен спектър.
Достъпът на кооперацията до кредитния пазар
и до пазара на средства за производство, квалифицирана и неквалифицирана работна ръка
се разширява, като и дава възможност да влиза в по-изгодни дългосрочни договорни отношения. На второ място кооперацията е в състояние да създаде складови и преработвателни звена, които да позволят продукцията да
бъде реализирана в момент, когато пазарната
цена на продукцията отговаря на очакванията
на собствениците, и то след като и е добавена
чрез обработка по-висока принадена стойност,
т.е. на по-висока цена. На трето място място
едно такова обединение диверсифицира солидарно производствения и икономически риск
между всички собственици и горски участъци.
На четвърто място кооперацията чрез своите
фондове Резервен и Инвестиции поставят дей-

стопанския риск за него, т.е. негативните икономически последици от неефективното му
управление. Агентът е обвързан само договорно с обекта на управление, загубите му
при едно негативно развитие на дейността са
минимални и са по-скоро пропуснати ползи.
Проблемът между принципал и агент възниква,
когато агентът има информационно предимство пред своя принципал и когато съществува
несигурност относно поведението на агента
спрямо обекта на дейността [3]. Такова предимство е налице, когато собственикът не
разполага с лесовъдска и икономическа компетентност, тоест в по-честия случай. Така
асиметрично разпределената информация
създава високи транзакционни разходи за собственика, най-вече свързани с контролиране
на дейността на агента и с евентуалното налагане на договорните споразумения при евентуално опортюнистично поведение на последния.
Вторият проблем е свързан отново с малкия дял от принадената стойност, която остава у собственика, а следователно и за горския
ресурс. На колкото по-ранен етап от производствената и търговска верига бъде продаден
даден продукт, от толкова по-значителен дял
от неговата принадена стойност се отказва
неговият собственик. Посредством договора
добросъвестният агент се задължава да поеме
всички присъщи разходи по поддръжката на
жизнена и устойчива гора и да плаща на
принципала уговорената рента. Обвързването
на агента с ресурса обаче е от краткосрочно
до средносрочно. В случай, че договорът се
разтрогне, то горовладелецът отново следва
да поеме разходите по поддръжката на ресурса. Ако през годините той не е успял да създаде от получаваната рента стабилна капиталова база за продължаването на стопанисването, той има два варианта: да остави горския
ресурс да деградира или да търси спешно и
на всяка цена друг подобен контрагент. И
двата случая това е в ущърб на горовладелеца
и гората.
5. Сдружено горовладение
За сдружено или кооперативно горовладение говорим, когато група горовладелци от
съседни или близки горски ревири основат по
своя инициатива обслужващо предприятие
(горска кооперация), на което делегират определени лесовъдски и търговски дейности,
свързани със стопанисването на горския ре-
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ността на обединените горовладелци на стабилна капиталова база и подсигурява финансово всички належащи лесовъдски мероприятия, независимо от актуалната пазарна конюнктура.
В институционално отношение кооперацията допринася главно за развитието на отделните горскостопански единици като елиминира голяма част от транзакционните раходи,
които иначе всеки един индивидуален горовладелец би носил в значителен размер, в
следствие на отношенията между принципал и
агент. Като допълнителни ползи следва да
споменем улеснението за отсъстващите собственици, на съсобственическите общности при
управлението на горите, както и силното
представителство на интересите на съкооператорите пред законодателя и горските административни власти.

частните горскостопански единици по отношение на площ, възраст, видове и производителност в този случай допуска всякакви сценарии в рамките на закона. След рационален
анализ на предимствата и недостатъците на
всяка една отделна алтернатива може да се
обобщи, че сдруженото частно горско стопанство има най-много предимства пред останалите форми, с цел сравнително новия институционален феномен на частното горовладение да укрепне и да работи икономически
ефективно и в съгласие с научните лесовъдски правила и норми. В действителност пренебрежимо малка част от частните гори са
кооперирани [2]. Независимо от това кооперативното частно горовладение има голям
потенциал и при успешно популяризиране
може да допринесе за опазването и съхранението на горските ресурси в България.

Заключение
В смисъла на плурализма на формите на
собственост и на свободната частна икономическа инициатива решението за избора на
икономическа форма за стопанисване на частните гори следва да бъде строго индивидуално и да бъде съобразено с преференциите на
собственика на ресурса. Многообразието на
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MANAGEMENT ALTERNATIVES FOR THE PRIVATE FOREST OWNERS
Pavlin Bogdanov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The legal institute of the private forest ownership and the socioeconomic group of the private forest owners
are relatively new phenomena in Bulgaria. After the conclusive restitution of the private forest ownership, the
forest owner is confronted with a range of economic and management problems, in the first place with the choice
of the most suitable economical form for stewarding and exploiting of the forest resources, which matches best
his own needs. The existing alternatives in this context are the individual management, the external management
through contracts and the joint cooperative management. The pros and cons of these particular alternatives are
being analyzed in this article, concerning the points of view of the Cooperative theory and the New institutional
economy
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Резюме
Държавно ловно стопанство (ДЛС) „Дикчан” с. Сатовча е сертифицирано по изискванията на FSC. През
2010 г. е разработена Система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на стандарт
ISO9001:2008. В проведеното проучване е направен опит за преценка на стопанисването на горите преди и
след сертифицирането, както и сравнителен анализ на изискванията на двете системи - за сертификация на
горите и сертифициране на управлението на качеството. Подчертава се, че процесите на сертифициране в
България вървят трудно, макар че може да се посочи, че се забелязва ръст на броя на фирмите в горския сектор, които искат да бъдат сертифицирани, не толкова за управление на качеството, колкото по FSC. Това, обаче, повече се дължи на факта, че чуждестранните партнъори на нашите фирми изискват наличие на сертификат, а не е осъзнатата необходичост за прилагане на изискванията на стандартите. Направен е сравнителен
анализ на приликите и разликите на двете системи за сертифициране и на в въздействието на сертифицирането
върху стопанисването и управлението на горите и на процесите в ДЛС.
Ключови думи: система за управление на качеството, горска сертификация, устойчиво развитие.
Key words: quality management system, forest certification, sustainable development.

1. Обект, цели и метод на работа
1.1. Обект на изследване
Обект на изследването са горите и процесите по управление на стопанството.

Увод
България е страна, в която се съхраняват
популациите на 43 световно застрашени видове
животни и растения и около 80% от потенциалните български места от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, което налага да
се доказва че горите се стопанисват правилно.
Международната организация по стандартизация - International Standards Organisation
(ISO) е световно обединение на националните
органи по стандартизация (органи-членове на
ISO). EN ISO 9001:2008 има статут на български стандарт от 20.12.2008 г. Ттози международен стандарт дава възможност на организациите от всякакъв род и производство да доказват че управляват качествено и насърчава възприемането на процесен подход при разработването, внедряването и подобряването на ефикасността на системата за управление на качеството (СУК), за да нараства удовлетвореността на клиентите, като се отговаря на техните изисквания. За сертифициране на гори
най-широко разпространени и се прилагат са
системите - FSC - Forest Stewardship Council Съвет за стопанисване на горите и PEFC Programme for the Endorsement of Forest
Certification - Програма за утвърждаване на
горска сертификация (позната преди като Pan
European Forest Certification).

1.2. Цел на изследването.
Целта е да се направи сравнителен анализ
на приликите и различията на двате системи и
тяхното въздействие върху управлението и
стопанисването на горите и ресурсите на стопанството.
1.3. Метод на работа
За решаване на така формулираните цели
бяха поставени следните задачи:
1. Направа на кратък преглед и характеристика, относно сертификацията на гори и сертификацията за управление на
качеството по FSC/PEFC и по ISO. Сравнителен анализ на сертифициране на гори и сертифициране за качествено управление – общи страни и различия.
2. Оценка на въздействието на двата вида
сертификация върху управлението на
горите и на процесите. Необходимост и
ползи от сертифициране на гори и сертифициране за качество на управление
на организацията.
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процент на сертифицирани гори в Европа са
Финландия и Швеция. В тези две скандинавски
страни се използват и двете системи за сертифициране, както по PEFC така и по FSC. Във
Финландия сертификацията е както следва: 20
806 165 ха – сертифицирани по PEFC и 9 706
ха - сертифицирани по FSC, което показва, че
около 95% от горите на Финландия са сертифицирани. Шведските гори са сертифицирани
около 81% по някоя от системите - по FSC или
по системата за сертифициране PEFC. По FSC
сертифицирани гори са 11,12 млн. ха и PEFC
сертификати до 7,5 млн. ха.
FSC и PEFC имат два вида сертификати за
доказване на стопанисването на горите и за
проследимостта на продукцията : Управление
на горите (FM) – (Forest management (FM)
certification) и Сертификати за проследяване на
продукцията (chain-of-custody – СоС);

2. Състояние на проблема
2.1. Съвета по стопанисване на горите FSC е
основан през 1993 г. в Канада като международна, независима, нестопанска асоциация.
Членове на FSC са собственици на гори и горски стопани, дървопреработвателни компании,социални групи и неправителствени организации. Стандартите на FSC за управление на
гори са базирани на FSC Принципи и Критерии
за стопанисване на гори. Разработени са 10
принципа и 56 критерия, на които трябва да
отговаря сертифициращото се предприятие, за
да му бъде издаден сертификат. Целта на тази
асоциация е насърчаване на природосъобразно,
социално ориентирано и икономически изгодно
стопанисване на горите по целия свят. Ако
направим сравнение за движението на процеса
по сертификация по този стандарт ще видим,
че до м. Ноември 2010 г. са издадени 1018
сертификата и сертифицирани 134 223 261 ха
гори в 81 държави. Сертификати за проследяване на продукцията (chain-of-custody – СоС),
са издадени 19 006 бр. в 104 страни.

2.3. Международен стандарт ISO 9001:2008
ISO е световно обединение на националните
органи по стандартизация (органи-членове на
ISO). Разработването на международните стандарти се извършва от ТК на ISO. Въвеждането
на система за управление на качеството (СУК)
трябва да бъде стратегическо решение на висшето ръководство на организацията. Международният стандарт ISO 9001:2008 може да бъде
използван, както вътре в организацията, така и
от външни страни, включително и от органи за
сертификация, за да се оценява способността
на организацията да удовлетворява изискванията на клиентите, приложимите изисквания на
нормативни актове, създадени от законодателен орган или от друг овластен орган, както и
изискванията на самата организация. Всички
изисквания на този международен стандарт са
общи и са предвидени да се прилагат от всяка
организация независимо от нейния вид, големина и доставян продукт. Приложението на ISO
9001:2008 не зависи от типа на Организацията.
Тя трябва да създаде, документира, внедри и
поддържа СУК и непрекъснато да подобрява
ефикасността, в съответствие с изискванията
на този международен стандарт.
От казаното се разбира, че по стандартите
FSC и PEFC се сертифицират гори и проследимост на продукцията от горите т.е. с горски
произход. С тях можем да декларирами и да
доказваме, че правилно и законосъобразно
стопанисваме горите си, като собственици, докато сертифицирането по ISO дава възможност на организациите да доказват, че качест-

2.2. Програма за подкрепа на горска сертификация (PEFC). През 1998 г. редица западноевропейски държави започват създаването на Европейска сертификационна система на горите.
Тяхната цел е да установят система за документиране устойчивостта за стопанисване на
горите, по начин приспособен към спецификата на европейските условия. PEFC е основана
през 1999 г. от националните организации на
единадесет страни, представляващи широк кръг
от интереси за насърчаване на устойчивото управление на горите, особено сред малките
собственици на гори. Тя е създадена в отговор
на специфичните изисквания на малките собственици на гори като международна организация
за предоставянето на независима оценка, за
одобрение и признаване на националните системи за сертифициране на горите. Две трети от
всички сертифицирани гори по света са сертифицирани по PEFC. В началото на ноември
2010 г., 7522 компании и организации са постигнали PEFC система сертификати за проследявяне на произхода на продукцията. Една трета от всички системи за проследявяне на произхода в световен мащаб са разработени от
PEFC. 34 национални членове и 28 одобрени
национални системи за сертифициране са обединили усилията си „под шапката” на PEFC за
съвместно насърчаване на устойчивото управление на горите. Сред страните с най-голям
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цирани всички гори, както и в трите прибалтийски държави. Същото важи и за Хърватия. В
съседна Румъния са сертифицирани около 1
млн ха, т.е. ⅓ от горите там. Около 1 млн ха
имат сертификат FSC в Украйна, а в Русия сертифицираните гори са над 23 млн ха. Тези
страни са ориентирани към износ на дървесина
за Западна Европа и може и поради това сертификацията навлиза в техните гори с много
бързи темпове.

вено управляват процесите и ресурсите в организацията(материални,човешки, инфраструктура, работна среда), както и че имат ясно определени политика и цели за управление.
3. Състояние на процеса в България
Според Годишния отчетен доклад на ИАГ за
2009 година са сертифицирани - 294 084 ха.,
което представлява 7% от площта на горите и
горските територии Република България. Според бюлетина на FSC за м. Ноември 2010 г. в
България сертифицираните гори са 303 580
хектара, което се изразява в 13 държавни горски/ловни стопанства и частни стопанства, което е около 7,35% от горите в България. Всички
те са сертифицирани по системата на FSC. Това показва, че процесът на сертификация върви
с бавни темпове и действа само една система
за сертифициране-FSC. В тази връзка инициативна група предприе стъпки за разработване
на стандарти на PEFC – България. На 14-15.
10.2010 г. в резиденция Бояна се състоя ІІІ-тия
Балкански форум по качеството, като на отделен панел от форума бяха представени на
участниците изискванията на тази система. На
22. 12. 2010 г. в гр. София се учреди сдружение „PEFC – България – Сдружение за подпомагане на горската сертификация”. Целта на
това сдружение е в рамките на 2011 г. да разработи национален стандарт, който да бъде утвърден и признат от PEFC и да стартира сертифицирането на гори и по тази система.
Стипцов прави анализ на сертификацията в
горите и горския сектор и посочва, че под сертификация се разбира единствено сертифициране по изискванията на FSC, което е неправилно [9-12]. Авторът посочва, че трябва да се
даде възможност и по други сертификационни
системи да се сертифицират гори, тапример по
PEFC. Посочва се, че освен сертифициране на
гори, е важно да се сертифицират горските
фирми, участващи в процесите и извършващи
дейности в горите, за доказване на качествено
управление на процесите. Сертифицираето по
управление на качеството стартира с разработването и внедряването на СУК и сертифициране на УОГС - Юндола. След това са сертифицирани следните ДГС и ДЛС – Селище, Гърмен,
Троян, Варна, Старо Оряхово и РДГ - Ловеч,
като ДЛС - Сатовча и ДГС - Старо Оряхово са
сертифицирани по FSC и по ISO. На този фон
основни конкуренти на България са балканските страни, както и тези от Източна Европа като
Полша, Украйна, Русия. В Полша са сертифи-

4. Оценка на досегашното стопанисване на горите на ДЛС, от гледна точка на сертификация
на горите и горския сектор
Преди сертифициране на горите и сертифицирането за управление на качеството ДЛС –
Дикчан нямаше система за следене и доказване
дали се изпълняват редица международни споразумения и конвенции, които са ратифицирани
от Р България. Както цялата система по горите,
така и за ДЛС, може да се каже, че „горското
стопанство е една затворена система” за обществото. Не само дейностите, но и политиката за стопанисването на горите на територията на стопанството не достъпни до местната
общественост. Въпреки изискванията на нормативните документи и правилниците по безопасност на труда повечето работници не бяха
обучени и не бяха завършили курсове за мотористи на моторни триони, като повечето от тях
нямаха защитно облекло. При повалянето на
дърветата и извозването им до временен склад
не се провеждаше контрол и се нанасяха повреди, както на оставащия дървостой и подрастта, така и на самата почва. Преди сертифицирането: не се обръщаше внимание и не се оценяваше въздействието на сечта върху почвата и
водните течения; не бяха обособени горите с
висока консервационна стойност и нямаше
разработен наръчник за тяхното стопанисване;
почти не се оставаше мъртва дървесина, която
осигурява повече от 50% от местообитанията,
от които зависят „малките” организми и са
хранителна база и убежище на много птици,
нещо повече – препоръчваше се да се събира
цялата. Нямаше достатъчно информация и не
се контролираше за наличието на редки, застрашени и изчезващи видове и техните местообитания, както и картирането им. Не можеше
да се удовлетворят исканията на клиенти, които
желаят да закупят сертифицирана дървесина.
Казано с едно изречение- преди сертифицирането на горите нямаше система за оценка на
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на картите и др.Всичко това води до повишаване на квалификацията на работниците и служителите в ДЛС „Дикчан”. След сертифицирането
на стопанството се повиши доверието на фирмите, организациите, партньорите и на местното население към политиката и дейността която
извършва ДЛС „Дикчан” в стопанисваните гори.След предприетите стъпки се появяват и
първите клиенти, които търсят да закупят дървен материал от сертифицирани гори.

горскостопанската дейност, която да бъде направена от трета незевисима страна.
На фона на казаното трябва да напомним,
че Германия не се приема целулоза, която не е
сертифицирана и това общественото мнение го
налаг. Световната икономика изисква дървесината да е законно добита, като един от инструментите за борба с корупцията и незаконните
сечи е именно горската сертификация. Потреблението на сертифициран дървен материал
стимулира опазването на околната среда и
съхраняването на биоразнообразието, както и
гарантира зачитането на правата на местното
население и защитата на екосистемата. В същото време в България се губят пазари от това,
че нямаме достатъчно сертифицирана дървесина, което изисква да се предприемат незабавни стъпки за популяризиране на този процес,
чрез обучение и налагане на изисквания.
Системите за управление на качеството и
особено системите за управление на околната
среда и ЗБУТ са минималните изисквания за
сертифициране на горите и те могат да подпомогнат Организациите при повишаване на
удовлетвореността на Клиента, което дава увереност на Организацията и на нейните Клиенти,
че организацията е способна да доставя продукти, които напълно изпълняват клиентските
изисквания.
С вземането на стратегическото решение за
стартиране на процеса на сертифициране по
FSC в ДЛС „Дикчан” започва активен процес и
провеждането на редица курсове и обучения,
както на работници и служители от стопанството, така и на работници от фирмите, които изпълняват дърводобива, ловностопанските и ЛК
дейности. Проведен е курс на работниците по
дърводобива за придобиване на правоспособност за мотористи на моторен трион, като, същите получават, изискващото се свидетелство
за правоспособност за работа в горите от МЗХ.
Служител е изпратен на курс за работа с химикали и препарати при борба с вредителите, а
други двама - завършват курс по БЗР –
съгласно наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.
на МТСП за условията и реда за провеждане на
периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд. Още двама служители завършват курс за
вътрешни одитори по ISO 9001:2008. Горските
надзиратели се обучават да разпознават застрашените и изчезващи видове на територията
на охранителните им участъци и да ги нанасят

5. Сравнителен анализ на сертифицирането на
гори по FSC и сертификацията за управление
на качеството по ISO 9001:2008 - сходства и
различия.
Сравнителният анализ на сертифицирането
на гори по FSC и сертификацията за управление на качеството по ISO 9001:2008 бе направен като за база бе взет стандарт FSC и за всяко изискване бе посочено какво съответства на
стандарта от ISO 9001:2008. Направена бе
сравнителна таблица с изискванията на двата
стандарта. Установява се, че има 15 бр. процедури, планове и чек- листове разработени за
сертифицирането на гори по FSC, а за сертифициране за управление на качеството по ISO
9001:2008 има разработени 15 бр. работни
инструкции. Само при три от тях има припокриване – което е 20,0 % и това припокриване
не е пълно. Това показва, че двата стандарта
са доста различни, почти всички процедури по
FSC се изпълняват на терена, докато от тези по
ISO с повечето могат да бъдат запознати и да
се изискват от работниците и служителите в
зала и с някои свързани с инструктажи – на
терена. Освен тези работни инструкции по ISO
има разработени и 7 бр. планове по качеството
за осъществяване на различни дейности, но и
те не се припокриват с процедурите по FSC..
FSC е разработена за сертифициране само
на гори, което обхваща собственици на гори и
горски стопани, дървопреработвателни компании, социални групи и неправителствени организации, чиято дейност е свързана с горите.
Сертификацията по ISO 9001: 2008 се прилага
от всяка организация, независимо от нейния
вид, предмет на дейност, големина и доставян
продукт т.е. тя се прилага за всякакъв вид организация. При този вид сертификация се сертифицират процесите и дейността на организацията и самияпроизвеждан продукт. Сертификация по FSC е насочена повече към средата, в
която се произвежда и добива продукта т.е. тя
обхваща терена, площта на горите като се сле-
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Висшето ръководство трябва да извършва преглед на системата за управление на качеството
на организацията през планирани интервали, за
да осигури нейната непрекъсната актуалност,
адекватност и ефикасност. Неспазването на
нормативните изисквания може да доведе до
съдебно производство и затвор. Неспазването
на изискванията на ISO стандарта, при одит от
трета страна, може да доведе до загуба на сертификация/регистрация. Неспазването на изискванията на ISO стандарта, когато те са договорно обвързващи, може да доведе до глоби и
Арбитражен процес.
Според критерии 7.3.2 на FSC Всички работници получават отговарящо на техните задачи и отговорности обучение, а според клауза
6.2.2 на ISO „Компетентност, осъзнаване и
обучение” организацията трябва да осигури
подходяща форма на обучение или да предприеме други действия за достигане на необходимата компетентност. В тази връзка ДЛС „Дикчан” поема напълно или частично разходите на
своите работници и служители за участие в
курсове за повишаване професионалната квалификация в случаите, при които се установи
необходимостта от такова. Политиката на ДЛС
„Дикчан” е насочена и към непрекъснатото
преразглеждане на изискванията за допълнително обучение и квалификация на служителите
и работниците, което на свой ред подпомага
стратегията за развитие и непрекъснато подобрение на дейността на Организацията.

ди за природосъобразното, устойчиво стопанисване и запазване на биоразнообразието. При
международния стандарт ISO 9001: 2008 внимание се обръща на самия продукт от дейността на организацията, за неговото качество и
удовлетвореността на клиентите от доставяния
продукт, като особено се набляга на последователността, разработването и проверката процесите за производство и документирането.
Един от видовете сертификати по FSC е
Проследяване на продукцията (chain-of-custody,
CoC) – признаване на продуктите от сертифицирана дървесина чрез проследяване на пътя
на дървесината от гората през всички фази на
преработване до крайния продукт, който се
предлага на пазара. Той е най-близък със сертификата по ISO 9001: 2008 и по точно на
клауза от стандарта - 7.5.3 Идентификация и
проследимост. Тази клауза изисква от организацията, когато е подходящо, да идентифицира
продукта по подходящ начин през целия процес
на създаване. При проблеми в изпълнението на
дейности, както и при рекламации, се извършва
проследимост на причините, предизвикали съответните несъответствия, след което се предприемат необходимите коригиращи и превантивни действия. При сертификацията по системана - FSC е разработен План за ползване на
химикали в горите, управлявани от ДЛС „Дикчан”, а при сертификацията по ISO 9001:
2008 - работна инструкция № 013 за общи
изисквания за безопасност при извършване на
растителнозащитни
дейности
в
горите.
При сертификацията по FSC е разработена
Процедура за първоначален и периодичен инструктаж при провеждане на горскостопански
дейности на територията на ДЛС „Дикчан”, а
при сертификацията по ISO 9001: 2008 - работна инструкция № 004 за провеждане на начален инструктаж по противопожарна охрана
на новоназначени служители.При сертификацията по FSC е разработена Процедура за почистване на разлети химикали или горива в случай
на злополука при провеждане на горскостопански дейности на територията на ДЛС „Дикчан”, а при сертификацията по ISO 9001: 2008
- работна инструкция № 002 за безопасна работа с леснозапалими течности (лзт) и горими
течности (гт).
При FSC сертифицирането се извършва
Наблюдение – всяка година се извършват годишни одити (оценки) и ако несъответствията
не са отстранени сертификатът може да бъде
спрян или отнет. При сертификация по ISO

6. Въздействието на сертифицирането върху
стопанисването и управлението на горите и на
процесите в ДЛС
Сертифицирането на горите е гаранция за
природосъобразно стопанисване, а сертифицирането за качествено управление пък гарантира
правилното управление на процесите и законосъобразността на произведение продукт. Сертификацията задължава Ръководството да налага и да изисква да се спазват разпоредбите на
редица международни конвенции и споразумения като: Конвенцията за международна търговия със застрашени видове (CITES), конвенциите на Международната организация на труда
(ILO), Конвенцията за биологичното разнообразие, както и всички национални закони, наредби
и нормативни документи свързани с дейността
на стопанството. Важно е също да се спазват
изискванита да не се използва детския труд; да
се спазват националните изисквания за минимална възраст; за минимална работна заплата;
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също и за оценка на въздействието на изведената сеч върху околната среда – попълва се
протокол по образец и се набелязват необходими действия за намаляване на отрицателното
въздействие. Разработен е наръчник за горите
с висока консервационна стойност на територията на стопанството. Характеристиките на
ГВКС, както и мерки за тяхното опазване са
включени по подходящ начин в публично достъпно резюме на плана за управление. Използват се лесовъдски системи, които са подходящи за екологията на гората, водещи до създаването на гори с разновъзрастна структура
(групови и изборни сечи). Запазва се стояща и
паднала мъртва дървесина. Разработени са
процедури за строителство на нови пътища,
поддръжка на съществуващи пътища и други
механични нарушения. Операторите на машини
получават подходящо обучение и са запознати
с изискванията за защита от ерозия. Техниките
за сеч и извоз също са разработени така, че да
намалят ерозията. Химикали се употребяват
само когато е абсолютно необходимо за постигане на дефинираните стопански цели. За химикалите, които са класифицирани от FSC като
много рискови, е съставен списък и те нетрябва да бъдат използвани.
При създаването на нови култури местните
дървесни видове не се подменят с екзотични
видове, не се прилага трансформация на естествени гори с горски култури или територия
за негорскостопански цели. Провеждат се срещи с представители на местните общности, на
които се записват всички притеснения, свързани с влиянието на горскостопанските дейности
в социален и екологичен аспект. Сертифицирането на ДЛС създава увереност в клиентите и
вече се появиха клиенти, които търсят да закупят сертифицирана дървесина, да им бъде издадена фактура с логото на FSC, което гарантира, че дървесината е добита от оценявана
гора. Извършена е и е документирана оценка
на необходимостта от управление и контрол на
пожарите.
Всичко това дава гаранции за спазването на
законността на дейностите провеждани в стопанството, защитата на интересите на работниците и местното население, както и прозрачност в управлението и стопанисването на горите, опазването на биоразнообразието и ограничаване на замърсяването на околната среда.
Системата за управление на качеството гарантира правилната Политика и цели на стопанството, управлението на документи, записи,

да не се използва принудителен труд. Сертификацията изисква горската територия да е защитена от незаконен добив и дейности (напр. заселване, бракониерство), както и че са предприети мерки за спиране незаконното или неразрешено използване на горите. Местните
общности упражняват контрол върху горскостопанските дейности до степен, необходима за
защита на техните права и ресурси. Въведен е
механизми за разрешаване на спорове между
стопаните на горите и местните общности по
предявени искове за собственост и права на
ползване. Местните хора, както и хората, зависими от гората, имат еднакъв достъп до наемане на работа и обучение. На работниците е
предоставено защитно облекло и оборудване в
съответствие със задачите им и използваната
техника и в съгласно разпоредбите на МОТ за
безопасност на труда в горското стопанство.
Бяха разработени и се прилагат подходящи механизми за осигуряване на справедливо обезщетение на местните хора, когато техните законни или обичайни права, собственост, ресурси или поминък са накърнени. Стопанството
предоставя на публични места актуална информация за продуктите и услугите, които
предлага на местното население. С помощта
на разработените планове и процедури значително намаляха повредите по останалите на
корен дървета по време и след сечта. Бяха
забранени и засипани множество нерегламентирани сметища в близост до населените места.
Горските надзиратели са задължени да поставят
найлонови чували на местата за отдих, като
беседки и чешми, да инструктират почиващите
да не замърсяват и да следят, когато чувалите
се напълнят да организират извозването им до
определените за тази цел места. Задължени са
да следят за наличието на редки, застрашени и
изчезващи видове и техните местообитания
(напр. Територии за гнездене или хранене) в
охраняваните от тях територии и да следят за
тяхното опазване. Териториите, в които се
срещат, или е вероятно да се срещнат такива
видове, се идентифицират и се отбелязват на
картите. Извършват се проверки на сечищата
дали работниците използват защитно облекло,
спазват ли технологиите на сеч, замърсяват ли
и др. Попълва се чек лист при направената
проверка и при наличие на нарушения виновните се наказват. Разработена е система, осигуряваща извършването на оценка на въздействието върху околната среда преди началото на
каквито и да са горскостопански дейности, а
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7.

на ресурси, инфриструктура и работна среда.
Отговорността на Ръководството към произвеждания продект с цел непрекъснато удовлутворяване на изискванията на клиента.
Сертифицирането на ДЛС „Дикчан” по двете
системи го издига на едно много по-високо ниво отговарящо на изискванията международните принципи и критерии за стопанисване на горите, проследимост на продукцията и удовлетвореност на клиента и задоволяващо нуждите и
потребностите на местната общност.

8.
9.
10.
11.
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COMPERATIV ANALISIS OF CERTIFICATION OF STATE HUNTING ENTERPRISE DIKCHAN BY THE REQUIRMENTS OF FSC STANDART AND ISO 9001 2008
Venchislav Zaimov1, Vassil Stiptzov2, Martin Borissov2
1
SHE-Dichan, Satovcha, Bulgaria
2
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
SHE-Dikchan, Satovcha village, is certified by the requirments of FSC standart. In 2010, a system of quality
management has been elaborated in accordance with the requirements of standard ISO9001: 2008. In the study
attempted to assess the forest management before and after certification, and comparative analysis of the requirements of both systems - forest certification and certification of quality management. Emphasized that certification processes in Bulgaria go hard, although it may indicate that there is a rise in the number of companies in the
forestry sector who want to be certified, not so much quality management as a FSC.However, this is more due to
the fact that foreign partners of our companies require the presence of a certificate, not a conscious necessity
implementing the standards. A comparative analysis of similarities and differences of the two certification systems
and in the impact of certification on the maintenance and management of forests and processes are made.
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АНАЛИЗ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО НА ФИРМА „ПРОЛЕС
ИНЖЕНЕРИНГ” ООД
Васил Стипцов1, Вирджиния Коларова2
1
Лесотехнически университет, София
2
„Пролес инженеринг” ООД, София
Резюме
Дейността на „Пролес инженеринг” ООД е свързана с предоставяне на услуги, свързани с устройството на
гори и горски територии, както и производство, внос и продажба на изделия, инструменти и екипировка за измервания и работа в горите, и за свободното време. Проучванията и проектите които Дружеството изработва
са в областта на горското и ловното стопанство, опазването и защитата на околната среда и ландшафта на
територията на Р. България. Широкият асортимент от продукти и софтуер, които „Пролес инженеринг” ООД
произвежда или внася от производителите им в Европа, са с приложение също в горското стопанство и туризма и свободното време. Клиенти/възложители на дружеството са структури като държавните и общински горски администрации, дирекции на природни и национални паркове, частни юридически и физически лица – предприемачи и собственици на гори и др. Анализирайки предизвикателствата пред организацията днес, можем да
кажем, че основната й цел е свързана с постигането на по-ниски оперативни разходи, по-добро ниво на производителност, по-висока ефективност по веригата доставчик – клиент, и в същото време поддържане на непрестанно продуктово развитие, с цел адекватна реакция на динамичната бизнес среда и потребителски нужди. Само така ще стане възможно придобиването на конкурентни предимства, които надминават тези основани само
на оптимизация на разходите. За реализиране на тези стратегически цели в „Пролес инженеринг” ООД е разработена и внедрена Система за управление на качеството (СУК), съответстваща на международния стандарт
ISO 9001:2008. Ръководството е убедено, че непрекъснатото подобряване на СУК ще осигурява способността
на организацията да предоставя продукт или услуга в съответствие с изискванията на нейните клиенти и приложимите разпоредби на националното законодателство.
Ключови думи: система за управление на качеството; политика и цели по качеството; клиентска удовлетвореност.
Key words: quality management system; policy and quality objectives; customer satisfaction.

Увод
Присъединяването на Р. България към Европейския съюз на 1.1.2007 г. напрви страната
ни част от една зона на мир, стабилност, сигурност и просперитет, в която са осигурени
високи стандарти на политиките в областта на
околната среда, здравеопазването, безопасността на храните, както и социалната политика и услугите. Членството в Евросъюза дава
важни предимства, от гледна точка на конкурентоспособността, за фирми със седалище в
страната чрез премахване на граничният контрол, като и ускорено физическото придвижване
на стоки и хора в рамките на Съюза. За да бъдат конкурентни на европейските, българските
фирми трябва да отговорят на редица изисквания, свързани с качество и безопасност на стоките, въвеждане на нови технологии, опазване
на околната среда, безопасност на труда, управление на качеството и др. Европейските
изисквания за качество се превръщат в основен
фактор за конкурентноспособност, както по
отношение на експортните стоки, така и по отношение на тези, предназначени за българския

пазар Динамичните изменения в пазарната икономика и непрекъснато нарастващите изисквания на днешния потребител също водят до нуждата от внедряване на системите за управление
на качеството, а международно признатите
стандарти се превръщат в основен фактор за
просперитета на всяка фирма [9-13].
Международната организация по стандартизация (от английски International Organization
for Standardization) или ISO е най-големият
международен орган за разработване и публикуване на стандарти. Основана е в Лондон на
23 февруари 1947 г. от делегати на 26 страни,
а понастоящем е обединение от 163 Национални органи за стандартизация, всеки от които
представлява своята собствена страна. В своето портфолио организацията има 18000 международни стандарти и други нормативни документи. Целта на ISO е развиването на принципите на стандартизация и разработване на базата на тези принципи на стандартите, които способстват интеграционните процеси в различни
области. Семейството стандарти ISO 9000 са
световно признат модел за управление на ка-
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1. Обект, цел и методи на работа
1.1. Обект на изследване
Обект на изследването са дейността и процесите на фирма „Пролес инженеринг” ООД лидер сред предприемачите (контракторите) в
горскостопанския сектор в Р. България – организация с най-добри условия за качествена горска инвентаризация, планиране и реализация на
дейностите в горските и защитените територии
и професионално развитие на кадрите.

чеството в организациите. ISO 9000 представлява международен консенсус по добрите управленски практики, с една основна цел: да
гарантира, че организацията, която го прилага
може непрекъснато да доставя продукти и услуги, които удовлетворяват изискванията за
качество на нейните клиенти. Понастоящен в
България сертификатът ISO 9000 е необходим
на предприятията и организациите, които работят на международните пазари или с международни доставчици, които изискват наличието на
такъв сертификат, работят в секторите на икономиката, регулирани от правителството, или
работят с правителствените организации на
страни, в които наличието на сертификата ISO
9000 е задължително.
Много организации и предприятия у нас гледат на стандартите за Системи за управление
на качеството като изискван от днешната политическа и икономическа ситуация, допълнителено натоварващ ги ангажимент, без да осъзнават напълно факта, че прилагането им всъщност е една печеливша бизнес инвестиция. Сертифицирането на фирмите в България е важно
условие за отварянето на страната към европейския и световен пазар. То позволява на
производителите да предложат своите продукти
на външния пазар, да представят на своите
партньори гаранция за качеството и сигурността на доставките си в конкуренция с останалите
производители. ISO 9001:2008 е един от найпопулярните в света стандарти. Изискванията
му се спазват от над 776 000 организации в
163 държави. ISO 9001 отдавна се е превърнал
в международен еталон за управление на качеството в бизнес отношенията. Стандартът си
е спечелил международна репутация като „основополагащия стандарт за системи за управление”, който може да бъде да бъде прилаган
във всяка организация, голяма или малка, независимо от естеството на дейността й, продуктите и/или услугите й, включително и в органите на местното и държавното управление [2,3].
Дадена организация може да пристъпи към
сертификация, едва след като са изпълнени
всички задължителни изисквания на ISO 9001.
Това е продължителен процес, който често налага използване на външни консултанти, преминаване на определен персонал през специализирано обучение и т.н. Използването на такива услуги е свързано със задълбочено предварително проучване за възможностите на потенциалните партньори на организацията.

1.2. Цел на проучване
Целите на изслезването е да се проучат
процесите и произвежданите продукта и услуги
на фирмата;да се разработи СУК, в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 и се подготви фирмата за сертификация.
1.3. Методи на изследване
Методите включват:
- задълбочено изучаване на процеса по
разработка и внедряване на Система за
управление на качеството;
- наблюдения и анализ на вече внедрената СУК;
- интервюта с ръководителите на структурните звена, Упълномощеният представител на ръководството и Управителят
по въпросите на СУК;
- изучаване, сравняване и наблюдение на
полезни практики по въпросите на СУК
във вече сертифицирани организации.
2. Теоритични основи за разработване и внедряване на СУК
Понятието за „качество” представлява философия за управление, насочена изцяло към
клиента, клиентските изисквания и стремежът
към непрекъснато подобрение на продукта
и/или услугата, която достига до клиента, което
да рефлектира директно върху удовлетвореността на потребителите. Това се постига чрез
организиране на всички основни процеси, които
протичат в дадена организация по начин, осигуряващ системен подход в управлението. СУК
е система, която е създадена в организацията
за постоянно формиране на политиката и целите в областта на качеството, а също така за
постигане на тези цели. СУК се състои от
следните елементи: организация, процеси, документи, ресурси.
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производство, внос и продажба на изделия, инструменти и екипировка за измервания и работа в горите, и за свободното време. Проучванията и проектите които Дружеството изработва
са в областта на горското и ловното стопанство, опазването и защитата на околната среда и
ландшафта на територията на Р. България.
Широкият асортимент от продукти и софтуер,
които „Пролес инженеринг” ООД произвежда
или внася от производителите им в Европа, са с
приложение също в горското стопанство и туризма и свободното време. Клиенти / възложители на Дружеството са структури като държавните и общински горски администрации,
дирекции на природни и национални паркове,
частни юридически и физически лица – предприемачи и собственици на гори и др.

Документите на Системата за управление на
качеството са:
- Заповеди и вътрешните правила на Организацията, които се отнасят към СУК;
- Програми за реализиране на проекти,
съдържащи отговорностите на длъжностни лица съгласно процедурите;
- Политика в областта на качеството основни направления и цели на организацията в областта на качеството, официално изразени от ръководството;
- Процедури на системата по качеството;
- Наръчник по качеството – документ,
който изразява политиката в областта
на качеството и описващ системата по
качеството;
- План по качеството – документ, определящ, какви процедури и съответстващи на тях ресурси, кой и кога трябва да
прилага към конкретен проект, продукт,
процес или договор;
- Работни инструкции, свързани с качеството.
Системата за управление не трябва да води
до прекалена бюрокрация, до създаване на
прекалено много документация или до липса на
гъвкавост. Добре е да се запази структурата на
управление, която повечето организации вече
имат и това да бъде основата за разработване
на система за управление. Възможно е в дадена организация да се изпълняват много от
изискванията на стандартите, но да не е обяснено и описано как е постигнато това. Необходимо е да се разработи, документира, внедри и
поддържа система за управление на качеството
и непрекъснато да се подобрява нейната ефикасност в съответствие с изискванията на международния стандарт, спрямо който е сертифицирана [1]. Успяващите организации се ръководят от качеството, защото ориентираните към
качеството организации могат да издържат и да
се развиват в днешните условия на свирепа
конкуренция. Резултатът от изграждането и
внедряването на СУК е, че дори и неголеми,
организациите са ефикасни и ефективни, и са
подготвени да посрещнат предизвикателствата
и възможноститте предлагани на световния пазар.

3.2. Управление на качеството на фирма „Пролес инженеринг” ООД
Анализирайки предизвикателствата пред организацията днес, можем да кажем, че основната й цел е свързана с постигането на пониски оперативни разходи, по-добро ниво на
производителност, по-висока ефективност по
веригата доставчик – клиент, и в същото време
поддържане на непрестанно продуктово развитие, с цел адекватна реакция на динамичната
бизнес среда и потребителски нужди. Само така ще стане възможно придобиването на конкурентни предимства, които надминават тези
основани само на оптимизация на разходите.
За реализиране на тези стратегически цели
„Пролес инженеринг” ООД реши да разработи
и внедри Система за управление на качеството
(СУК), съответстваща на международния стандарт ISO 9001:2008.
Основните документи на СУК са: „Политика
по качеството”, „Наръчник по качеството”,
„Процедури по качеството”.
3.2.1. Политика и цели по качеството
Политиката по качеството на „Пролес инженеринг” ООД е насочена към предоставяне на
максимално качествени услуги, свързани с устройството на горски и защитени територии,
планиране на дейностите по управление и стопанисване на същите, както и изработка и внос
на специализирани инструменти и софтуер за
измервания и работа в горските територии.
„Пролес инженеринг” ООД гарантира качество,
отговарящо на изискванията на възложителите
и клиентите, носещо максимални ползи от извъшваните дейности, за Дружеството и Заинте-

3. Стъпки и резултати от разработване и внедряване на СУК
3.1. Предмет на дейност
Дейността на „Пролес инженеринг” ООД е
свързана с предоставяне на услуги, както и
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на структурата на организацията и описание на
системата за управление на качеството и нейното внедряване в организацията. Към него е
приложен и списък на документите, на които се
прави позоваване, но не са включени в НК
Процесите във фирмата и техните взаимодействия също са включени в наръчника и са добавени приложения, които съдържат допълнителна информация.
Качеството е основен фактор за просперитета и устойчивото развитие на организацията.
Освен, че повишава сериозно конкурентоспособността, неговото системно управление води
до намаляване на производствените разходи,
елиминиране на неефективните бизнес процеси. Внедряването на СУК е начин за завоюване
доверието на клиентите и води до изграждането
на дълготрайни и взаимоизгодни бизнес отношения. Понякога сертификацията е задължително изискване за партньорите и липсата й
води до сериозни проблеми при изграждане на
дълготрайни взаимоотношения. Освен това често тя е необходимо условие за започване на
преговори. При всички положения наличието на
работеща система за управление на качеството
осигурява единство в организацията, по отношение на целите, усъвършенстване на съществуващите процеси, мотивация и отдаденост на
всички служители и задълбочено познаване на
изискванията на клиентите [4-8].

ресованите страни. „Пролес инженеринг” ООД
приема клиентите си като партньори в общите
усилия за постигане на високо качество на
проектите и осъзнава, че просперитетът на
Дружеството и неговата стабилност зависят от
удовлетвореността на неговите клиенти. Това е
гаранция за успех на Дружеството, реклама
пред други клинети и условие за разширяване
на дейността му.
Ръководството на „Пролес инженеринг”
ООД поема ангажимента да осигури и гарантира всички необходими условия и ресурси за
изпълнение на изискванията на СУК, непрекъснато подобряване ефикасността на СУК, поставените стратегически цели и очертаната политика.
За осъществяване на Политиката по качеството на „Пролес инженеринг” ООД, като доказателство за висок професионализъм и за поддържане на добра репутация пред възложителите и клиентите на фирмата, са определени
следните цели по качеството:
Непрекъснато информиране и внедряване на
съвременните постижения и новости в устройствената теория и практика;
- Точно определяне на клиентските изисквания, качествено разработване на проектите и непрекъснато следене за удовлетвореността на клиентите;
- Предлагане на конкурентноспособни
проекти и инструменти, основаващи се
на най-модерни технологии в степен, качество и цена, достъпна и удовлетворяваща клиента;
- Своевременно регистриране и отстраняване на пропуски и грешки, както и прилагане на превантивни и коригиращи
действия;
- Постоянно издигане на професионалното
ниво на проектантите във фирмата;
- Създаване на здравословна работна среда, съвременни технически и програмни
средства, дружелюбен микроклимат и
социални придобивки за персонала.

3.3. Определяне на дейностите и процесите
Избран е процесно ориентиран подход за
разработването, документирането и въвеждането на системата за управление на качеството и
постоянно подобряване на нейната ефективност, с цел да се удовлетворят нуждите на клиентите, чрез отговаряне на техните очаквания.
Ръководството е регламентирало всички дейности и процеси, които са разбрани и управлявани и подлежат на непрекъснато подобряване.
Осигурено е ефективно и ефикасно протичане
и управление на процесите и дейностите, които
се прилагат за определяне удовлетвореността
на заинтересованите страни. Изискващите се
по стандарта Документирани процедури (ДП) и
Работни инструкции (РИ) са разработени и се
прилагат с цел регулярна идентификация на
естеството във всички процеси на Дружеството.
Регламентиран е ред за получаване, запознаване с актуалната нормативна уредба за горите и
провежданите дейности, както и тази на местното българско законодателство. Ръководството се е ангажирало с разпространението и ко-

3.2.2. Наръчник по качеството
Наръчникът по качеството (НК) на фирма
„Пролес инженеринг” ООД е разработен в съответствие с изискванията на стандарта ISO
9001:2008. Той съдържа: обхвата на системата за управление на качеството, документираните процедури и описание на процесите в системата за управление на качеството и техните
взаимодействия. В НК са приложени описание
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гане на услуги и производство на продукти, така и с качеството на обслужване на клиентите;
- Става възможно въвеждането на средства и методи за избягване на повторни
грешки; одобряване на диалога между
всички заинтересовани страни;
- Отваряне на нови пазарни възможности
или поддържане на дела от пазара;
- Доказване способностите на фирмата на
сегашните и потенциалните клиенти;
- Подобряване на реда, дисциплината и
организацията във всички вътрешно
фирмени процеси и отношения;
- Подобряване на мотивираността на вътрешния персонал;
- Повишаване компетентността на работниците и служителите;
- Получаване и поддържане на сертификати.
Препоръките от изследването могат да бъдат насочени към необходимост от внедряване
на информационна система за управление на
процесите и тя да бъде съвместима със СУК.
Въвеждането на Системата за управление на
качеството в „Пролес инженеринг” ООД, на
пръв поглед изглежда, че води до създаване на
много нова документация, което би могло да
доведе до липса на гъвкавост в работата на
Дружеството и обслужването на клиентите. Тази документация, изискваща се по стандарта, е
необходима, за да се систематизира работата в
организацията и да се създават документи и да
се поддържат записи за доказателства за всички
дейности и процеси. Ето защо, за да си постигне това се налага също подготвяне и внедряването на информационна система, с която да се
обработва голямото количество документи,
данни и информация и което би спомогнало на
Дружеството да посрещне изискванията на
стандартът ISO 9001:2008. С внедряването на
новата система за управление се цели да се
канализират дейностите, без това да води до
прекомерно увеличаване на персонала и съответното нарастване на разходите. Разработването на такава информационна система ще бъде в унисон с изискванията на стандарта и СУК
свързани с непрекъснатото усъвършенстване
на процесите и продуктите на фирмата. Информационната система ще подпомогне и подобри поддържането на СУК.
Интегрираната информационна система във
фирмата трябва да обединява следните основни
функции:

муникацията на всички закони, разпоредби и
изменения на всички нива в Дружеството.
Процесите на Системата за управление на
качеството на „Пролес инженеринг” ООД се
разделят на управленски и същински процеси.
Изпълнението на процесите осигурява предоставяне на качествени услуги, което се осъществява в съответствие с изискванията на приложимите закони и подзаконови нормативни документи, вкл. разпоредби на съответните ведомства. Конкретните критерии и методи за
ефективно управление на всеки отделен процес
са дадени подробно в Наръчника по качеството,
Процедурите по качеството и Работните инструкции. Контролът, измерването и анализа на
тези процеси се отразяват в записите, които се
попълват за всяка една дейност, измерване на
удовлетвореността на клиента, протоколи, анкети, анализи и др. Провеждането на предварителен одит на системата за управление на качеството и Преглед на Ръководството ще даде
на Ръководството на „Пролес инженеринг”
ООД по–добра представа за готовността на
системата за управление за сертификация и ще
определи необходимостта от актуализация на
Политиката и Целите по качеството; процесите,
въз основа на анализи на данните от функционирането на СУК, както и необходимостта от
промени в СУК.
Изводи и препоръки
В „Пролес инженеринг” ООД е налице найважната предпоставка за успешното внедряване
на СУК, което в голяма степен е свързано с
осигуряване на необходимите дългосрочни инвестиции, а това е убеждението на Ръководството на фирмата за ползата от влагането на
ресурси и усилия за изграждането на такава
система.
Внедряването на система за управление на
качеството в „Пролес инженеринг” ООД води
до следните ползи и предимства:
- Подобряване на постиженията и производителността;
- Съсредоточаване върху целите на организацията и очакванията на клиентите;
- Постигане и поддържане на качество на
продуктите/услугите, за да се задоволят
изискванията и подразбиращите се потребности на клиентите;
- Доверие, че исканото качество е постигнато и поддържано;
- Своевременно откриване на проблеми,
свързани както с качеството на предла-
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Предимства при едновременното внедряване
на СУК и интегрираната информационна система:
- Бързо и навременно генериране на документи, необходими за поддържане на
СУК по изискванията на стандарт ISO
9001:2008;
- Разширени възможности за контрол на
качеството;
- Съвместимост и припокриване на електронния документооборот с този на СУК;
- Съответствие на документооборота с
изискванията на ISO 9001:2008 по отношение на специфични полета, реквизити или др. необходими изисквания за
коректно попълване и водене на документацията по внедрения стандарт.;
- Постигане на максимална проследимост,
контрол и отчетност на всички нива в
една компания;
- Уеднаквяване на реалните бизнес процеси, т.е. ежедневните процеси протичащи
във фирмата с изискванията на документацията по СУК;
- Запазване на всички версии на документите, които се отчитат и създават в системата;
- Служат за подобряване на качеството;
- Подпомагат конкурентоспособността на
бизнеса;
- Осигуряват стабилността на характеристиките на продукти, процеси и услуги;
- Водят до намаляване на разходи за оперативно управление на ежедневната дейност;
- Подпомагат премахването на техническите пречки и уеднаквяването на процесите в търговията между партньори;
- Подпомагат спазване на изискванията по
европейското и българското законодателство.
Определянето на ефективността на СУК е
важен момент, който комбиниран с ефекта от
сертифициране ще доведе до увереност в Дружеството, че спазването на изискванията на
стандарта ISO 9001:2008 не е само задължение и необходимост, за да бъде то конкурентноспособно, а е една потребност за подобряване на качеството на управление, повишаване на
качеството на организация на производството,
непрекъснато повишаване на потенциала на
човешките ресурси, чрез обучение, образование, квалификация и преквалификация.

Централизиране на информацията в база
данни - така се постига бърз достъп до
информацията от всички управленски
нива, облекчава се търсенето на данни и
се съкращава времето за достигане до
необходимата информация;
- Ефективно управление на информационните потоци - изпълнява се от системата
и заложените в нея програми и правила
за работа. Включва съхраняване и архивиране на данните. Така се гарантира
сигурност и възстановяване при възникване на проблеми;
- Анализиране на информацията: инструменти за анализ, автоматични функции
за анализ. Системата включва вградени
функции и програми за анализиране на
данните с цел подпомагане на управлението.
Предимствата на Интегрираната информационна система е, че ще осигурява непрекъснато:
- Развитие и усъвършенстване на СУК и
подобряване на ползата от внедряването
ѝ;
- Управление на достъпа до информацията, чрез програмните средства на използваните в системата продукти, администриране на достъпа с потребители и пароли;
- Комбиниране на различни типове данни,
файлове. Обмен между различни формати данни;
- Улеснения при търсене и достъп информацията – при добре изградена структура и фирмени правила за работа с централизирано съхраняване на данните, за
създаване имена на файловете се осигурява лесно и бързо достигане до необходимата информация;
- Осигуряване на възможност за контрол
на процедурите по управление на качеството. Всеки документ касаещ управлението на качеството, трябва да бъде разработен с всички атрибути (дати, съставител, отговорник, контрольор и т.н.)
които да се съдържат в бланките на документите генерирани от информационната система. Това осигурява и достатъчно информация за контрол, за обратна връзка към мениджмънта и ще гарантира спазването на процедурите по управление на качеството с минимални
разходи на време.
-
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Ефективността на СУК най-общо може да се
изрази като процентно съотношение на общите
разходи по качество към общия обем на продажби. С помощта на отчетността на пълните
разходи по процеса може да се поддържа един
от основните принципи на стандарта ISO
9001:2008 „непрекъснато подобряване”.
„Пролес инженеринг” ООД трябва да сертифицира своята СУК, което ще гарантира, че
всичко направено, във връзка с нейното изграждане, ще допринесе за подобряване и стабилното положение на Дружеството на пазара
на услуги в горския сектор.
Сертифицирането на СУК ще даде доказателства, че дружеството има способността да
предоставя продукти или услуги, с едно и също,
постоянно и непрекъснато подобряващо се качество. Това от своя страна ще е гаранция за
клиентите на фирмата, че изделията и услугите,
които се произвеждат от „Пролес инженеринг”
ООД в най-висока степен отговарят на заявените от клиента изисквания и очаквания и са в
съответствие със законовите и подзаконовите
норми на страната.

ANALISIS OF MANAGEMENT OF COMPANY “PROLESS ENGENEERING” Ltd.
Vassil Stiptzov1, Verjinia Kolarova2
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Proles egeneering Ltd., Sofia, Bulgaria
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Abstract
Activity of „Proles Engineering” Ltd. is associated with the provision of services related to elaboration of projects of forests and forest areas as well as production, import and sale of products, tools and equipment for measurements and work in forests and leisure. Studies and projects which the Company made in the field of forestry,
hunting, conservation and protection of the environment and landscape of the territory of Bulgaria. The wide range
of products and software „Proles Engineering” Ltd. produced or imported by their manufacturers in Europe are also
in use in forestry and tourism and leisure. Clients/contractors of the Company are structures such as state and
local forestry administrations, departments of natural and national parks, private companies and individuals - entrepreneurs and forest owners and others. Analyzing the challenges facing the organization today, we can say that
its main objective is to achieve lower operating costs, a better level of productivity, greater efficiency in the chain
service provider - client, while maintaining a continuous product development In order to react adequately to the
dynamic business environment and customer needs. Only this will enable the acquisition of competitive advantages that exceed those based only on cost optimization. To realize these strategic objectives „Proles Engineering”
Ltd. has developed and implemented management system (QMS) according to international standard ISO
9001:2008. Management believes that continuous improvement of the QMS will ensure the organization's ability
to provide product or service in accordance with the requirements of its customers and the relevant provisions of
national law.
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СЕРТИФИКАЦИЯ НА ГОРИТЕ ПО FSC НА РДГ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА ГОРИТЕ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ
Татяна Рачева1, Васил Стипцов2, Мартин Борисов2
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ДГС „Болярка”, Велико Търново
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Резюме
Направен е анализ за приложимостта на принципите за сертифициране по FSC, както и на възможностите
за сертификация на горите на територията на Регионална дирекция по горите (РДГ) – Велико Търново. Представени са основните етапи за прилагане на сертификацията на гори и по-специално определянето на горите с
висока консервационна стойност (ГВКС). Важен елемент от подготовката за горска сертификация е откриването и картирането на горите с висока консервационна стойност и разработването на система за мониторинг и
стопанисване. В заключение е посочено, че сертифицирането на горите по FSC гарантира спазването на изискванията залегнали в сертификационния стандарт. Изпълнението на тези изисквания се проверява от независима
сертифицираща организация. Това от своя страна е предпоставка за прилагане на устойчиво и природосъобразно стопанисване на горите
Ключови думи: сертификация по FSC, сертификационен стандарт, гори с висока консервационна стойност.
Key words: FSC certification, Certification Standard, High conservation value forests.

така и на социално-икономическите функции на
горите.
Целта на разработката е да се определят горите с висока консервационна стойност на територията на РДГ Велико Търново. Основните
задачи, които са изпълнени в рамките на проучването са:
- Характеристика на природните условия
на територията на Регионална дирекция
по горите – Велико Търново,
- Определяне на горите с висока консервационна стойност.

Увод
В последните две десетилетия, стопанисването на горите в световен мащаб бе поставено
под изключително силен и справедлив натиск
от страна на широката общественост и специализираните природозащитни организации. Поставени бяха строги изисквания по отношение на
осигуряването не само на икономическите, но
и на екологическите и социални функции на
горите. Тези изисквания, структурирани в
принципи, критерии и индикатори се превърнаха в основа за развитие на горската сертификация през първата половина на 90-те години
от миналия век. През последните две години се
забелязва ново развитие на горската сертификация по FSC, което се дължи в най-голяма
степен на съвместни нициативи на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и Световния фонд
за дивата природа – Дунавско-Карпатска програма (WWF). Това развитие намира отражение
и в горската нормативна база. В Закона за горите [1] е разработен специален раздел (III) –
„Горска сертификация”. Предвижда се също
така, всички предприемачи, които са сертифицирани, да получат предимства при кадидатсване за извършване на дейности в горите [4].
Съществена част от подготовката на една
горско-стопанска единица за сертификация е
определянето на горите с висока консервационна стойност (ГВКС). Тяхното правилно откриване, картиране, стопанисване и мониторинг
гарантира изпълнението, както на екологичните,

1. Обект, цел и метод на проучване
1.1. Физико-географска характеристика
Обект на изследването са държавните горски територии, попадащи в обхвата на Регионална дирекция по горите – Велико Търново.
Територията на РДГ Велико Търново обхваща
осем Държавни горски стопанства и едно Държавно ловно стопанство.
Общата горска територия на РДГ Велико
Търново възлиза на 207 367 ха, от които залесената площ е 175474 ха. Държавните горски
територии заемат 68,9% от общата площ, а
недържавният - 31,1%.
Горската растителност е представена от три
основни групи насаждения: естествени смесени
високостъблени насаждения (съставени предимно от бук, зимен дъб, габър, цер и благун),
изкуствено създадени насаждения главно от бял
бор, черен бор и акация и естествени издънко-
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ви насаждения от бук, зимен дъб, габър, цер,
благун, келяв габър.
Общият запас от дървесина възлиза на
29,18 млн. м3.

-

1.2. Роля и значение на горите за местните
общности
Географското разположение и бурното историческо минало на региона са определили
изключителното разнообразие на горската растителност. От горите се добиват горски плодове, билки и гъби. Целта на извежданите санитарни, отгледни и главни сечи е не само добив
на дървесина, но и подобряване на устойчивостта на насажденията, тяхната производителност и естествено възпроизводство. Вододайните и зелените зони, курортните гори, лесопарковете и защитените природни територии са
40% от общата площ.
Годишното ползване от горите в региона
през последните години е едва една трета от
прираста – около 200 хил. м3.
На територията на горския фонд има обособени множество природни забележителности,
защитени местности, три поддържани резервата
– “Савчов чаир” (за запазване на вековна букова гора), “Бяла крава” (за запазване на вековна
букова гора) и “Хайдушки чукар” (за запазване
на високостъблена гора от бук) и един природен парк “Българка”.
Опазването на природните дадености в тях
имат предимство пред всички останали дейности, тъй като тяхното предназначение е 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 [3].

ване или повишаване на критичните
стойности,
Картиране на териториите определени за
ГВКС,
Прилагане на концепцията на практика.

2. Резултати от проучването
2.1. Определяне на Горите с висока консервационна стойност
Настоящото проучване е извършено в периода юли - ноември 2010 година, във връзка с
определяне на горите с висока консервационна
стойност (ГВКС) от ДГT, за територията на Регионална дирекция по горите – Велико Търново
и в изпълнение на принцип 9 от стандарта за
сертификация управлението на гори по схемата на FSC. Инвентаризацията и проучванията са
направени съгласно указанията на Националното ръководство за определяне на гори с висока
консервационна стойност, изготвено от WWFDCP. Базата данни за разпространението на
тези ВКС трябва да бъде постоянно актуализирана от персонала въз основа на периодични
наблюдения.
На територията на РДГ Велико Търново са
установени следните категории гори с висока
консервационна стойност:
ВКС 1. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, В КОИТО СА
СЪСРЕДОТОЧЕНИ ГЛОБАЛНО, РЕГИОНАЛНО
ИЛИ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧИМИ СТОЙНОСТИ
ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО (НАПР. ЕНДЕМИЗЪМ, ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ, РЕФУГИИ)
ВКС 1.1 ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
На територията на дирекцията са установени
защитените местности: ЗМ Батошевски манастир, ЗМ Лъгът, ПЗ „Езеро Биляковец”, ЗМ “Соколски манастир”, ЗМ “Боженци”, ЗМ “Люляците”, ЗМ„Бостанчетата”, ПП „Българка”, ПЗ
„Мъхнатите скали”, ПЗ “Виканата скала”, ПЗ
Пещерата “Бачо Киро”, ЗМ “Група вековни букови дървета в мест. „Столища”, ЗМ „Дряновски манастир”, ЗМ „Студен кладенец”, Резерват
„Савчов чаир”, ПЗ „Момин скок”, ПЗ ”Каньон
на р. Негованка и Еменска пещера”, ЗМ „Буферна зона на резерват Савчов чаир”, ЗМ
„Преображенски манастир”, ЗМ „Дервента”,
ЗМ „Николински кладенец”, ЗМ „Богданов
дол”, ЗМ „Косово”, ЗМ „Манастирското”.
Съгласно последните действия по изграждането на Национална екологична мрежа на територията на страната Защитени зони на територията на РДГ Велико Търново са:
ЗЗ „Българка” – BG0000399, ЗЗ „Централен
Балкан – буфер” – BG0001493, ЗЗ „река Янт-

1.3. Метод на работа
За определяне на горите с висока консервационна стойност е използвана методиката съгласно Националното ръководство за ГВКС (фиг.
1). Методиката включва 5 етапа:
- Определяне на съществуващите категории за ГВКС на ниво горско стопанска
единица (РДГ, ДЛС, ДГС),
- Определяне местоположението и проявлението за всяка стойност, които е установена като налична (определя се на ниво подотдел),
- Разработване на подходящи препоръки
за управление и мониторинг на определените за ГВКС територии с оглед запаз-
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ра” – BG0000610, ЗЗ „Витата стена” BG0000190, ЗЗ „Скалско” – BG0000263, ЗЗ
„Дряновски манастир” – BG0000214, ЗЗ „ река
Белица” – BG0000281, ЗЗ „ Дряновска река”BG0000282, ЗЗ „Търновски височини” –
BG0000213, ЗЗ „Емен” - BG0000216, ЗЗ „язовир Стамболийски” - BG0000275, ЗЗ „Беленска гора” - BG00002281, ЗЗ „Караман дол” BG0000239, ЗЗ „Студена река” - BG0000233,
ЗЗ „река Росица” - BG0000609.
ВКС 1.2 ЗАСТРАШЕНИ, ИЗЧЕЗВАЩИ И ЕНДЕМИЧНИ ВИДОВЕ
На територията на РДГ град Велико Търново
са установени следните растителни вида от
Приложение 1 към Националното ръководство:
Обикновена кандилка (Aquilegia nigricans
Baumg. (Aquilegia vulgaris auct.)), Рилско подрумиче (Anthemis sancti-joannis), Родопски силивряк (Haberlea rhodopensis), Храсталачна
глушина (Vicia dumetorum), Трансилванско секирче (Lathyrus transsilvanicus), Нейчев зановец
(Chamaecytisus neicevii), Тис (Taxus baccata
L.), Елвезиево кокиче (Galanthus elwesii Hooker
f.), Розов божур (Paeonia mascula (L.) Miller),
Бодливолистен джел (Ilex aquifolium L.), Ниско
бясно дърво (Daphne cneorum L.), Сизон (Sison
amomum L.), Мека медуница (Pulmonaria mollis
Wulfen ex Hornem.), Гололистна (Германска)
наумка (Cynoglossum germanicum Jacq.), Лудо
биле (Atropa bella–donna L.), Хоботниче
(Rhynchocorys elephas (L.) Griseb.), Градинска
паламида (Cirsium oleraceum (L.) Scop.), Немска мирикария (Myricaria germanica (L.) Desv.),
Снежно кокиче (Galanthus nivalis L.), Планински
явор (Acer heldreichii Orph.).
Животинските видове включени в Приложение 1 към Националното ръководство, установени на територията на РДГ Велико Търново
са: Кафява мечка (Ursus arctos), Видра (Lutra
lutra), Черен щъркел (Ciconia nigra), Малък
креслив орел (Aquila pomarina), Гълъб хралупар (Columba oenas), Скален орел (Aquila
chrysaetus), Уралска улулица (Strix uralensis),
Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos), Горски бекас (Scolopax rusticola L.), Южен белогръб
кълвач (Dendrocopus leucotos lilfordi Sharpe &
Dresser), Голям ястреб (Accipiter gentilis), Сокол орко (Falco subbuteo), Бухал (Вubo bubo
L.), Благороден елен (Cervus elaphus).

ВКС 1.3 КРИТИЧНИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ВИДОВЕ
В района на дирекцията има информация за
миграция и нощувки на големи ята дневни
грабливи птици (в различни горски участъци
през отделните години) - осояди, малки кресливи орли, змияри, черни кани, обикновени мишелови, тръстикови блатари.
Във връзка с опазването на тези концентрации е недопустимо изграждането на вятърни
електрогенератори на местата с установено
съсредоточаване на мигриращи видове от територията на дирекцията.
По смисъла на определението за ВКС 1.3 е
регистрирана критична концентрация само за
Благородния елен.
ВКС 2. ЗНАЧИМИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, ФОРМИРАЩИ ЛАНДШАФТ ОТ РЕГИОНАЛНО ИЛИ
НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ, В КОИТО ВСИЧКИ
ЕСТЕСТВЕНО СРЕЩАЩИ СЕ ВИДОВЕ СЪЩЕСТВУВАТ ПРИ ЕСТЕСТВЕНИ УСЛОВИЯ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ОБИЛИЕ.
Горите на територията на отделните стопанства отговарят на критериите на консервационната стойност, разглеждани в пространството
на целия старопланински масив. Като самостоятелна горскостопанска единица са включени в
посоченото приложение: ДГС Габрово, ДЛС
Росица, ДГС Плачковци, ДГС Буйновци, ДГС
Горна Оряховица, ДЛС Болярка.
ВКС 3. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ РЕДКИ, ЗАСТРАШЕНИ ИЛИ ИЗЧЕЗВАЩИ ЕКОСИСТЕМИ, ИЛИ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В
ТАКИВА.
На територията на дирекцията са установени
следните застрашени, изчезващи или ендемични
екосистеми:
- G1.213 - Нелонгозни крайречни съобщества на Alnus glutinosa и Alnus incana;
- G1.223 - Смесени крайречни, заливни гори
с участие на летен дъб (Quercus robur),
полски ясен (Fraxinus oxycarpa) и полски
бряст (Ulmus minor) и наличие на лиани;
- G1.61 - Гори с преобладание на бук, разположени на бедни кисели и влажни почви;
- G1.63 - Мезофитни гори с преобладание на
бук, разположени на неутрални или близки
до неутралните почви;
- G1.131 - Чисти или смесени съобщества на
черната елша покрай реките с характер на
“галерии”;
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-

-

-

-

-

-

те проекти и проведени интервюта с горските
служители и местните заинтересовани страни.
За всяка една от идентифицираните ВКС-та за
територията на дирекцията са разписани конкретни мерки за стопанисвани и мониторинг.
ВКС 4.1 ГОРИ – ЕДИНСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ
НА ПИТЕЙНА ВОДА
За територията на дирекцията в тази консервационна стойност попадат следните места определени като пояс А и пояс Б на вододайната
зона, обособени с цел снабдяване на населените места с вода за питейно-битови нужди.
с.Стоките, с. Кръвеник, с. Батошево, Вододайни зони яз. „Христо Смирненски”, Вододайни
зони яз. „Йовковци”, Водохващания за курортен
комплекс Узана, Вододайна зона на Белилска и
Зеленодръвска реки, Водохващания Козя река,
Водохващания за кв. Етъра, Вододайна зона на
река Сивяк, Вододайни зони на река Янтра, Вододайна зона с. Гръбчево, Вододайна зона с.
Радевци, Вододайна зона с. Стоевци, Вододайна зона с. Станчев хан, Язовир Нейковци в процес на изграждане, Вододайна зона с. Царева
ливада, Водохващане на извор „Хайдушки кладенец”, Каптажи по селата.
ВКС 4.2. ГОРИ С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА
РЕГУЛИРАНЕ НА ВОДНИЯ ОТТОК ВЪВ ВОДОСБОРИТЕ
На територията на РДГ Велико Търново са
идентефицирани гори, които отговарят на определението за ВКС 4.2. т. 3, като горна граница на гората - подотдели 48-к, 54-г, 55-и,
56-з, 65-е, 66-е с обща площ 36,9 ха. – в ДЛС
Росица.
За територията на ДГС Габрово са определени ГВКС, покриващи изискванията на т. 1, 3,
4, 6 и 7 от определението, съгласно Националното ръководство за определяне на ГВКС.
За територията на ДГС Плачковци са определени ГВКС, покриващи изискванията на т. 1,
3, 4, и 6 от определението, съгласно Националното ръководство за определяне на ГВКС.
За територията на ДЛС „Болярка” са определени ГВКС, покриващи изискванията на т. 4,
6 от определението, съгласно Националното
ръководство за определяне на ГВКС.
ВКС 4.3 ГОРИ С РЕШАВАЩО ПРОТИВОЕРОЗИОННО ЗНАЧЕНИЕ
Горите с решаващо противоерозионно значение са посочени в описанията на съответните
лесоустройствени проекти. В рамките на настоящото проучване не е извършена селекция на

G1.66 - Ксеротермофилни гори, развиващи
се върху варовити, често плитки почви от
типовете лесивирани файоземи (Luvic
Phaeozems) и рендзини (Rendzic Leptosols).
Основен дървесен вид е обикновеният бук
(Fagus sylvatica subsp. sylvatica и Fagus
sylvatica subsp. moesiaca);
G1.69 - Чисти и смесени широколистни гори с основен едификатор обикновен бук
(Fagus sylvatica subsp. sylvatica и Fagus
sylvatica subsp. moesiaca);
G1.737 - Това са разредени, ксеротермни
дъбови гори, доминирани от космат дъб
(Quercus pubescens) с разпространение по
варовиковите възвишения на местата с континентален климат;
G1.7C1 - Съобщества с участие на воден
габър (Ostrya carpinifolia);
G1.7C4 - Гори с ясно изразено доминиране
на сребролистна липа (Tilia tomentosa),
възникнали предимно вторично на мястото
на дъбови гори;
G1.A4 - Смесени широколистни гори разположени на стръмни и урвести места. Характерни растителни видове са планински
ясен (Fraxinus excelsior), обикновен явор
(Acer pseudoplatanus), дребнолистна липа
(Tilia
cordata)
и
едролистна
липа
(Tiliaplatyphyllos);
Гори във фаза на старост - Горите във фаза
на старост (ГФС), със своята специфична
структура и функционалност, са местообитание на комплекс от видове от различни
екологични и таксономични групи. Поради
ограничените знания за тях все още не може да се определи колко от проучените видове са свързани единствено с тези гори,
но определено може да се каже, че много
видове намират в тях оптимални условия за
съществуване. Нещо повече, при сравняване на ГФС и по-млади гори са отчетени съществени разлики във видовия състав и
обилието, което е показател за уникалността на тези екосистеми.

ВКС 4. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, КОИТО ИЗПЪЛНЯВАТ ВАЖНИ ПРИРОДНИ ФУНКЦИИ В КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ (НАПР. ЗАЩИТА НА ВОДОСБОРИ, КОНТРОЛ НА ЕРОЗИЯТА).
На територията на РДГ Велико Търново са
представени всички типове ГВКС, свързани с
екологичните функции на горските екосистеми.
Определянето на тези консервационни стойности е извършено по данни от лесоустройствени-
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тази подгрупа гори с висока консервационна
стойност.
ВКС 4.4. ГОРИ, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БАРИЕРА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПОЖАРИ
За територията на ДГС Габрово, ДГС Плачковци и ДГС Болярка въз основа на геобазата
данни са определени широколистни гори от
бук, дъбове и габър, които имат ролята на бариери за разпространението на пожари в иглолистните гори.
ВКС 4.5. ГОРИ С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА
СЪСТОЯНИЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ
ДЕЙНОСТИ (ЗЕМЕДЕЛИЕ, РИБНИ ЗАПАСИ) И
ЗА ЗАЩИТАТА НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ
ОБЕКТИ
За територията на ДГС Габрово, ДГС Плачковци и ДЛС Болярка са идентифицирани гори,
които отговарят на определението за ВКС 4.5,
свързани със защита на иженерни съоръжения:
Защитна ивица край първокласен път Русе–
Стара Загора, Защитна ивица край ж.п. линия
Габрово–Царева ливада, Защитна ивица край
ж.п. линия София–Горна Оряховица–Русе, Защитна ивица край първокласен път София–
Варна и Русе–Габрово, Защитна ивица – газопровод, Защитна ивица около язовир „Александър Стамболийски”;Salix по брега на р. Янтра.

ВКС 6. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, С РЕШАВАЩО
ЗНАЧЕНИЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ КУЛТУРНИ
ЦЕННОСТИ И ТРАДИЦИИ, РЕЛИГИОЗНА И
ЕТНИЧЕСКА ИДЕНТИЧНОСТ
Като територии отговарящи на изискванията
за ВКС 6 в РДГ Велико Търново са определени
следните обекти с прилежащите горскоадминистративни единици: Батошевски мъжки
манастир, Архитектурен обект „Градът”, Оброчища - 189-з1; 189-щ; 188-к; 187-ф; 205-и;
201-ш, н, ч; 196-ю; 100-т; 135-в1. – ДЛС Росица, Соколски манастир „Успение Богородично, Историко–архитектурен резерват „Шипка–
Бузлуджа”, Архитектурно – исторически резерват Боженци, Руини „Градище”, Дряновски манастир „Св. Архангел Михаил”, Архитектурно–
етнографки комплекс „Етъра”, Връх Бузлуджа
през година на върха се провежда Традиционен
събор на каракачаните, Параклис „Св. Иван
Рилски – чудотворец”, Параклис „Св. Вяра,
Надежда, Любов и майка им София”, Пещерата
„Килийките”, Района на ГД „Българка” – ПЗ
„Виканата скала”, Капиновски манастир, Плаковски манастир, Килифаревски манастир,
Преображенски манастир, „Паметник на Стефан Каража” в местността Кънлъ дере, Екопътеки в отделните стопанства.
Заключение
Прилагането на концепцията за ГВКС е важна стъпка за постигане на по-добро горско управление и защита, тя допълва другите средства за опазване на гората и е основа при планирането и обслужва широк кръг от заинтересовани лица [5]. Процесът свързан с ГВКС допълва планирането на политическо ниво, който
предполага ангажимент за съвместни действия
на всички заинтересовани страни.
Въз основа на резултатите от проучването
могат да бъдат формулирани следните изводи:
1. Ползите от горите с висока консервационна
стойност в процеса на планиране на горската политика са многобройни:
- По-добри и разнообразни решения свързани с горското планиране;
- По-добри процедури – възприемчив, открит, прозрачен и съгласуван с обществеността процес на управление;
- Намаляване на конфликтите между конкуриращите се цели при ползванията.
2. Многобройни са и положителните последици от сертификация по FSC:
- Подобряване на условията за работниците;

ВКС 5. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, С РЕШАВАЩО
ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ОСНОВНИТЕ
НУЖДИ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ (ПОМИНЪК, ПРЕПИТАНИЕ, БИТОВИ НУЖДИ, ЗДРАВЕ)
Територията на отделните стопанства в обхвата на дирекцията обхваща планински райони
с малки села, което предполага потенциалното
наличие на ВКС 5.
Социалните функции на горите на територията на дирекцията са големи и от особено значение за местното население по всички точки
от определението за ВКС 5, но съгласно изискванията за тази категория, и от получените
мнения и данни на местните власти и заинтересовани страни, може да се направи извода, че
няма критична зависимост и безалтернативност
на местното население, по отношение на който
и да е от елементите на ВКС 5 на територията
на дирекцията.
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Развиване на инфраструктурата;
Предоставяне на обучение,
Повишено внимание към безопасността на работниците;
- Подобряване на пласмента.
3. Търсенето на сертифицирани горски продукти изостава от предлагането, тъй като
информираността на крайните потребители
по отношение на сертификацията е все още
слаба.
4. Независимо, че формират относително
малка част от пазара на горски продукти,
сертифицираните горски продукти са разпознаваема стока.
Въз основа на направените изводи могат да
бъдат формулирани следните препоръки:
- да се повиши информираността на заинтересованите лица по отношение на сертификационния процес на горите;
- обучение на всички заинтерисовани лица
по въпросите свързани със сертификация на горите по FSC;

-

-

-

-

-

да се осигури достъп до пазари на сертифицирани продукти, конкретно на
„екологично чувствителни” пазари с висока заинтересуваност за екологията;
признаване на продуктите от дървесина,
подложена на сертификация за проследяване на продукцията;
изискване от страна на РДГ/ДЛС/ДГС на
задължение за покриване на определени
изисквания по безопасни и здравословни
условия на труд;
законово формулиране на ясни и точни
правила за работещите в горите относно
оценка на риска за околната среда, управление на организацията и качеството
на извършваните работи.
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FSC CERTIFICSATION ON THE TERRITORY OF RFD VELIKO TARNOVO –
IDENTIFICATION OF HIGH CONSERVATION VALUE FORESTS
1
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State Foresty Enterpice “Bolyarka”, Veliko Tarnovo, Bulgaria
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Abstract

An analysis is made of the applicability of the principles of the FSC and the possibilities for certification within
the RFD – Veliko Tarnovo. Described are the basic steps for certification of forest and especially the definition of
the High conservation value forests (HCVF). There is very important the correct identification, mapping of the
HCVF and also the system for management and monitoring. The conclusions are that the certification of forests
leads to compliance with certain requirements of the FSC standard. The implementation of the certification is opportunity for sustainable and close to nature forests management.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НА ЗАЯВКИТЕ КЪМ БАЗИ ДАННИ В ГИС
ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЛЕСОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ
Мария Асенова
Лесотехнически университет, София
Резюме
Пространственият анализ на данни придобива решаваща роля за повишаване на ефективността при управление на горските територии. На различни административни нива Географските информационни системи (ГИС)
се наложиха като технология за решаване на задачите за целесъобразно позициониране на производствените
дейности в горите, за рационално използване на ресурсите и опазването на околната среда. В разработката са
използвани данни за учебно-опитно горско стопанство „Петрохан” (УОГС), подразделение на Лесотехнически
университет. Изградена е графична база данни от векторни и растерни слоеве, геокодирани с атрибутни лесоустройствени данни. В статията са анализирани и систематизирани най-често правените запитвания, справки и
заявки към базите данни при проектиране и изпълнение на лесоустройствените проекти. Разработени са тематични приложения в ГИС, предназначени за специалистите и ръководния екип на УОГС при осъществяване на
дейностите им. Чрез модулите на ГИС са направени разнообразни стандартни заявки и пространствен анализ
на данните, както и визуализация на получените резултати.
Ключови думи: ГИС, графична и атрибутна база данни, пространствен анализ, заявки.
Key words: GIS, graphical and attribute database, spatial analysis, queries.

ведомствени
организации;
браншови
и
професионални организации; неправителствени и международни организации; научни и
академични институции. Количеството на
натрупваната все по-разностранна информация за горите постоянно се увеличава, а
сроковете за анализ и вземане на решения се
съкращават. ГИС са информационни системи,
осигуряващи визуализация, бърз анализ и
моделиране на пространствени данни и трябва
да се развиват в следните направления:
- създаване на ефективни инструменти
за пространствен и статистически
анализ на информацията, като основа
за подобряване на процеса на
планиране и управление в горския
сектор;
- стандартизация и стимулиране на
обмена на информация между различните звена на управлението, производството и статистиката;
- утвърждаване на ГИС като неразделна
част от информационно-управленската
среда, в която функционира горската
администрация.
Данните в ГИС за горите трябва да
притежават
важни
свойства
като:
обоснованост, цялост, пълнота и достоверност, а основните им приложения могат да се
обобщят в няколко групи: търсене и
селектиране
визуализация,
запитвания,

Увод
Приложението на ГИС в областта на горското стопанство е свързано с необходимостта
от създаване, обновяване, обработка и предоставяне на пространствени данни за горите
за различни категории потребители. При управлението на горски територии се извършва
периодичен и оперативен контрол и анализ на
данни за големи площи, необходими при създаването на различни стратегии, програми и
планове. Чрез работа в среда на ГИС се постига по-висока ефективност при разрешаването на проблемите и вземането на решения,
свързани с осъществяването на горските политики, рационалното използване на природните ресурси, опазването на околната среда,
стопанското планиране и управлението на
инвестиционните процеси.
1. Характеристика на ГИС за горите.
ГИС за горите включва информация,
технологии, персонал и ресурси, необходими
за поддържане на базите данни, за анализ и
обмен на пространствени данни и осигуряване
на информационни услуги. Това подпомага
взаимодействието
между
специалистителесовъди, администрацията и обществеността. Графичните и атрибутни данни в ГИС са
специализирани за горското стопанство, но и
тематично свързани с бази данни от различни
области, предназначени за широк кръг от
потребители:
държавна
администрация;
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3.1. Проучване на стандартни и най-често
изпълнявани запитвания към БД за горите
Направено е проучване на заложените в
Наредба №6 изисквания за съставяне на разнообразни справки и таблици с обобщени
данни, които се представят текстово, цифрово
и графично в лесоустройствената документация в Обяснителна записка и Приложения.
Проведени са анкети със специалисти от горските стопанства за най-често изпълнявани
запитвания и необходими обобщени данни при
изпълнение на текущата работа по ЛУП и в
ежедневната им дейност в различни направления. Разгледани са етапите от процеса на
проектиране на ЛУП и свързаните с това обработка на първични теренни данни, формиране на стопански класове, проектиране на
мероприятия, създаване на окончателни таксационни данни, Протокол за категоризация
на горите по предназначение и функции, изработване на таблици, формуляри и приложения с данни и цялостна проектна документация, структурирана по теми.

пространствен анализ и пространствено
моделиране.
Търсене - намирането на обекти и техните
техните пространствени характеристики с
намаляване на времевия разход и постигане
на по-голяма ефективност при големи
територии.
Визуализация – разнообразни варианти за
представяне на графични и растерни данни
(карти, диаграми, таблици, изображения).
Запитвания - ГИС функции за поставянето
на сложни запитвания към географските бази
данни чрез критерии за селекция, различни по
характер и естество, като една от найполезните функции на ГИС;
Пространствен анализ - аналитичните инструменти, с чиято помощ се разкриват и
изследват пространствените отношения между
обектите и явленията в горските територии,
представени във формата на слоеве с
географски данни.
Пространствено моделиране – конструиране и използване на пространствени
модели. Това е най-висшата форма на
приложение на ГИС технологията като
ефективна моделираща система. Изисква
наличието на оптимално организирана и
функционираща система от предходните
четири категории.
Изграждането на ГИС с приложение в
областта на горите трябва да се основава на
няколко важни принципи:
- йерархичната структура на базите
данни;
- логическо изграждане и модулен
характер на приложенията;
- стандартизация на геокодирането на
обектите в системата;
- многофункционално използване на
информацията
и
отвореност
на
системата.
- достъпност и лесна управляемост на
цифровите графични данни;
- имитационно пространствено моделиране на изследваната територия.

3.2. Систематизация на справки по категория,
сложност и начин на представяне в ГИС
В табличен вид са представени обобщените
данни за справки и съставяните таблици при
изработване на ЛУП (табл. 1 и 2). Групирането е направено по специализирани области и
дейности (фиг. 1), а класификацията на запитвания, заявки, справки и таблици - според
заложените методика, последователност и
алгоритми в Наредба №6 (фиг. 2).
Дефинирани са правила при групирането,
класификацията и систематизация на стандартните заявки към БД. Разработен е вариант за
класификационна схема на използваните в
горското стопанство справки.
4. Приложение на модулите на ГИС за специализирани заявки към атрибутната БД
За обект на изследването е избрано УОГС
„Петрохан” – Бързия, осигуряващо база за
обучение, научна и изследователска работа в
Лесотехнически университет (ЛТУ).
Поставената цел на разработката е анализ
и систематизация на заявки към БД в ГИС за
горите на УОГС. Създадени са подходящи за
същността на изследването база данни и
структура на слоеве в ГИС среда.
Графичните векторни слоеве представят
обща географска информация за УОГС чрез
групи обекти, различни като тип, съдържание

3. Анализ на атрибутната база данни в ЛУП и
стандартните заявки към нея.
Целта на разработката е да се анализират
и систематизират стандартните заявки към
базите данни в ГИС при проектиране и изпълнение на лесоустройствени проекти.
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Табл. 1. Групиране на заявки в ЛУП – част Лесоустройство
Лесоустройство, тематична част
I. Природни условия, типове месторастения, икономически ефект
1. Административно деление на
територията
2. Физико-географска характеристика
3. Петрографски състав
4. Климатични условия
5. Ерозия
6. Растителност
7. Типове месторастения
8. Очакван технико-иконом. ефект
II. Икономически анализ
1. Изменение на приходите по години и източници
2. Изменение на разходите за лесокултурните дейности
III. Досегашно стопанисване
1. Досегашно лесоустройство
2. Общ размер на ползването
3.Възобновяване и залесяване
4.Реконструкция
5.Недървесни горски ресурси
7.Опазване на горите
7.1. Лесозащитни мероприятия
7.2. Охрана на горите
7.3 Противопожарни мероприятия
8. Организация на управлението и
работна сила

IV. Характеристика на горския
фонд
1. Обща площ и функции
2. Таксационна характеристика на
насажденията
V. Основни насоки за организация
на стопанисването
1. Направления
2. Разделяне на горскостопански
участъци
VI. Проектиране мероприятия
1. Сечи
А. Възобновителни сечи
Б. Сеч надлесни дървета
В. Отгледни сечи
Г. Селекционни сечи
Д. Санитарни сечи
Е. Почистване на сечища

Вид таблица и заявка
I
1. Таблица за разпределение на общата площ:
по землища,по горскостопански участъци, по охранителни участъци
2. Таблица за разпределение на дървопроизводителната площ:
по надморска височина, по наклон, по изложение
3. по основни скали
4. по климатични пояси
5. по тип и подтип на почвите, по дълбочина на почвата,
по физическа и химическа характеристика на почвените типове
6. Таблица за разпределение общата площ по видове гори
7. Таблица за разпределение на залесената площ и запаса по
типове месторастения, по типове гора, по типове гора и месторастения
8. Таблица за сравнение на размера на условния общ зр. прираст и
площта по дървесни видове при сегашния и бъдещия състав на насажденията
Таблица за размера на условния общ среден зр. прираст по видове гори, дървесни видове и бонитети при сегашния и бъдещ състав на гората
III.
1. Tаблица за изменение на общата площ по ревизионни периоди
Таблица за разпределение. на проектираните и изпълнени възобновителни и отгледни сечи по площ
2. Таблица за размера на годишното ползване и добитите материали по
видове сечи и групи сортименти (по години)
3. Таблица за степента на естественото възобновяване в зрелите високостъблени насаждения
Таблица за извършените залесявания през ревизионния период
Таблица за разпределение на предвидената и изпълнена почвоподготовка
Таблица за предвиденото по лесоустройствен проект и изпълнено залесяване по дървесни видове
5. Таблица за ползване на горски недървесни ресурси през периода
7.1. Таблица за разпределение на залесена площ по видове насаждения
и степени на повреда
Таблица за проведените лесозащитни мероприятия
Таблица за разпределение на площта и запаса на гори по видове повреди
7.2. Таблица за извършени нарушения през ревизионния период
IV.
1. Tаблица за разпр. на общата площ:
по собственост, вид на горите, по вид на земите,
по вид на земите и вид на горите, по функционални групи
Таблица за разпр. на общата площ и запас без клони
по групи гори и функции
Таблица за сравнение на залесената площ по стопански класове, функционални и производствени групи и видове гори при 2 устройства
2. Таблица за разпр. на залесената площ и общия дървесен запас по
функционални групи, стопански класове и тип месторастене
Таблица за разпр. на залесената площ по стопански класове и функц.
групи
Таблица за разпределение на общата площ по функции - предназначения
Таблица за разпределение на залесената площ по класове на възраст
Таблица за разпределение на запаса (с клони) по класове на възраст за
2 устройства
Таблица за разпределение на залесената площ и средните таксационни
показатели по стопански класове и групи гори
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2. Определяне размера на год.
ползване от възобновителни сечи
3. Общ размер на ползвана дървесина
4. Добив на сортименти от лесосечния фонд
5. Възобновяване и залесяване
6. Недървесни горски ресурси
7. Технико-укрепителни мероприятия
8. Сградно и пътно и строителство
9. Лов и риболов
10. Управление и пазене
11. Противопожарно устройство
12. Стойност на проектираните
лесовъдски и технически мероприятия

Таблица за сравнение на средни показатели при две устройства
Таблица за разпределение на залесената площ по стопански класове в
%
Таблица за разпределение на залесената площ и дървесния запас по вид
на горите и класове на възраст в %
Таблица за разпр. на залесената площ и запаса по дървесни видове в %
VI.
1. Tаблица за разпределение на площта за възобновителна сеч
Tаблица за разпределение на площта за отгледни сечи
3. Tаблица за разпр. на площта и запаса по стопански класове и видове
сеч
4. Tаблица за разпр. на предвидената за отсичане стояща маса по видове гори, дървесни видове, видове сечи и основни групи сортименти
10. Tаблица за разпределение на площта по ГСУ и ОУ
11. Tаблица за разпределение на площта по клас на пожарна опасност

Табл. 2. Групиране на заявки в ЛУП – част Ловоустройство
Ловоустройство, тематична част
I. Местонахождение и фауна
II. Досегашно стопанисване
3. Площи - обща, дивечопригодна
4. Типове местообитания
6. Ловностопанско деление
7. Разпределение на дивечопригодната площ по пригодност за обитаване от отделните видове дивеч и
бонитети на местообитанията.
8. Допустими дивечови запаси и
перспектива за развитието им.
11. Фуражна база.
12. Подобряване на условията за
ловуване.

Законова и
нормативна
уредба на горите
в РБ

Вид таблица и заявка
II. Таблица за извършените ловностопански мероприятия (1995–2004)
3. Таблица за разпределение на площта по ловностопански участъци
4. Таблица за разпределение на площта по типове местообитания
6. Таблица за разпределение по ловностопански райони и ловища
7. Таблица за разпределение на дивечопригодната площ по пригодност
за обитаване от отделните видове дивеч и бонитети на местообитанията.
8. Таблица за разпределение на общата площ по землища по ловностопански участъци, по ловностопански райони
11.Таблица за разпределение на фуражните площи
Таблица за разпределение на площите от фуражната база
12. Таблица за разпределение на проектираните съоръжения по ловностопански райони

Справки за
ИАГ
РУГ
УОСГ

 Учебна и научна дейност Изпълнение на
ЛУП
 Опитни пробни площи
 Хидростационари,
дендрариуми
 Планирано ползване
ОБЛАСТ
 Дърводобивна дейност
 Възстановяване
 Лесокултурна дейност
 Добив на недървесни ресурси
 Защита, охрана и опазване на
горите
 Противопожарна дейност
 Защитни функции и опазване
на биоразнообразието
 Горска промишленост
 Ерозия и рекултивация
 Строителство на сгради и
горски пътища
 Полезни функции (отдих,
туризъм)










Лесоустройство
Ловоустройство
Вододайни зони
Екология,
защитени
територии
Икономика
Данни за
статистиката
Кадастър на
горските имоти
Тематично
картографиране

Фиг. 1. Специализация на заявки според област на приложение
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Фиг. 2. Класификационна схема на заявки

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НА ЗАЯВКИТЕ КЪМ БАЗИ ДАННИ В ГИС ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ...

и източник. Те са използвани и за създаване
на тематични приложения по специализирани
дейности на УОГС.
Графичните растерни слоеве са подходящи
за оперативен и разновременен анализ и
проследяване на тенденциите и при актуализация на данните.
Атрибутните данни са основа за автоматизираното търсене и избор на обекти, както и
за обработка и анализ на съществуващата
информация чрез запитвания, справки и заявки по зададени критерии.
4.1. Практическо приложение на модулите на
ГИС за специализирани заявки към атрибутната БД
Част от справките в ЛУП се постигат бързо
и лесно след непосредствени SQL заявки към
БД (сортиране по зададен критерий, сумиране
на площ или запас, средни стойности). В този
случай изследваните величини са структурирани в определени полета (колони) от атрибутната таблица с данни.
Други заявки се извършват след предварителна обработка и добавяне на нови полета в
основната БД – при определяне на класове на
възраст, вид на земите, вид насаженията.
Някои от запитванията и заявките се използват при ново категоризиране на горските
площи - при формиране на стопански класове, за определяне на клас на пожарна опасност, типове местообитания за ловоустройство или защитени територии и получаване на
нови свързани таблици.
Друга група от запитвания се отнася до
ежедневната дейност по осъществяване на
планираните мероприятия и за осигуряване на
надеждна отчетност на различни управленски
нива. За целта се създават нови таблици с
данни за извършените дейности, които имат
връзка с основната атрибутна БД по ключови
полета (отдел и подотдел, кадастрален номер,
землище).

Фиг. 3. Планирани и изпълнени мероприятия

Фиг. 4. Изработване на справки за добива и анализ
по години и сортименти

4.2. Представяне на получените резултати в
специализирани тематични приложения
Получените данни са представени в табличен или графичен вид чрез подходящи модули
на ГИС, което е основа за пространствен анализ и вземане на правилни решения.

Фиг. 5. Сравнение на планираните и изведените
мероприятия и добиви по сортименти

Изводи и препоръки
В проучването на разработката се установиха над 60 вида справки, необходими за съставяне на документация и анализ на инфор-
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зиран простанствен анализ и моделиране.

мацията за горите в ЛУП. За тяхното автоматизирано изпълнение в ГИС среда е необходимо:
1. Да се дефинират точни критерии и правила при групирането им и да се разработи пълна класификационна схема,
която е основа за тяхната стандартизация.
2. Да се създават приложни модули в
ГИС и специализиран потребителски
интерфейс за изпълнение на справки и
заявки към БД.
3. Да се структурират атрибутните бази
данни за горите в национален мащаб с
оглед тяхната пригодност за автомати-
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CATEGORIZATION OF GIS DATABASE QUERIES IN THE DEVELOPMENT AND
EXECUTION OF FORESTRY PROJECTS
Maria Asenova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Spatial data is gaining economical, ecological and social significance in managing forest territories. GIS has
proven itself as the technology for solving tasks on various managerial levels and tasks ranging from appropriate
positioning of production activities, rational use of resources, to protection of the environment with high economic
gain. This paper presents GIS created for Forestry Experimental and Training Center (part of the University of
Forestry) and the direct GIS application in the work of the specialists and managerial staff. The graphical database
contains vector and raster data, geographically coded with attributes. The data is visualized, spatially analyzed,
and modeled based on the information on the forest territories and the processes acting upon them. The most
common selections and database queries performed during the creation and execution of forestry projects have
been analyzed and categorized.
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ГЛОБАТА И ВРЕМЕВАТА СТРУКТУРА НА БЪЛГАРСКАТА ДУАЛИСТИЧНА
САНКЦИОННА СИСТЕМА
Красимир Криводолски
Лесотехнически университет, София
Резюме
Статията е посветена на времевата структура в българската дуалистична санкционна система, която според
автора не е цялостно изградена; времевите периоди не са стандартизирани. Авторът счита, че санкцията ”глоба” използвана, като времеви ориентир може да поправи разрушената времева структура на дуалистичната
санкционна система. По този начин глобата показва мястото на една нова наука „Икономика на правото”.
Ключови думи: глоба, времева структура, дуалистичната санкционна система, икономика на правото.
Key words: fine, time structure, dualistic sanctioning system, Law Economics.

Закона за административните нарушения и
наказания (ЗАНН дефинира административните
нарушения и предвижда съответните наказания
и мерки за обществено въздействие и възпитание за тях.
Следователно основната характеристика на
дуалистичната система е в точното разграничаване на правните последици при извършването
на престъпление. Тя разграничава, от една
страна „наказания”, а от друга „мерки за въздействие”. Наказанието „лишаване от свобода”
е разделено на безсрочно и срочно. А мерките
за обществено въздействие са почти изцяло
срочни (Вж. табл. 1).
Систематизацията в таблицата показва, че
дуалистичната система не единна концепция за
времевата структура за правните последици
„наказания” и „мерки за въздействие”. Стефка
Наумова в публикацията си „Правно социалните параметри и емпирични характеристики на
законодателната власт”, казва, че има множество нерешени въпроси в правната система,
породени от неравномерния преход към пазарна икономика и от липсата на единна и непротиворечива правна система. Непротиворечива
правна система не би могло да има без ясна
концепция за времевата структура в нея.
Друг наш учен, Лазар Груев в разработката
си „Санкционната система по Българското наказателно право”, описва ясно времевата
структура на дуалистичната санкционна система, а именно: „От една страна това е наказанието, разбирано в тесния, същинския смисъл
на понятието. То стои в основата на системата
и представлява, образно казано, нейния гръбнак. Наказанието е ориентирано преди всичко

Дуалистичната санкционна система е основна в повечето европейски държави. Българското право също е изградено на принципа на дуалистичната система.
Дуалистичната система използва две правни
последици – лишаване от свобода и глоба, които се предвиждат в съответните наказателни
закони.
Тази характеристика на дуалистичната санкционна система добре се представя, в нашето
право, от двата наказателни закона - наказателния кодекс (НК) и закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Това може да се представи с кибернетична графика
според теорията на правния институционализъм
(фиг. 1)

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

Специализирания институт (частния закон)
ползва репресивната сила на държавата и там,
където ЗАНН няма необходимия репресивен
ресурс, той се взема от НК.
Наказателният кодекс (НК) определя кои
действия са престъпления и какви наказания и
мерки за обществено въздействие се предвижда
за тях.
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Табл. 1. Времева структура на българската дуалистична санкционна система
Наказателен кодекс (НК)
Закон за административните нарушения и наказания
(ЗАНН)
І. Основни наказания - два вида:
ВРЕМЕ
І. Основни наказания - два вида:
ВРЕМЕ
1) Обществено порицание
1) Лишаване от свобода
основно наказание за малолетни
1.1. Безсрочно
1.2. Срочно – чл.39(1)
3 м. - 20 г.
1.2.1. Лишаване от свобода
6 м. - 2 г.
1.2.2. Арест
военен - 24 до 60 ч.
1-15 д.
граждански
1-6 м.
Пробация
1.2.3. Огранич. на свобод. движение
6 м.- 3 г.
1.2.4. Поправителен труд
3 м.-2 г.
1.2.5. Задължителен безвъзмезд.труд
100-320 ч.
1.3. Конфискация–не се конфискуват
средства за издръжка на семейството
- 1 г.
му
2) Глоба
2) Глоба
определена с min и max граница
ІІ.Мерки за въздействие
ІІ.Мерки за въздействие
3 м. - 2 г.
1) Възпит. и осигурит. мерки
2) Допълнителни последици
временно лиш. от правото да се
Лиш. от право да се упражнява
до 3 г.
упражнява професия или дейност
1 м.- 2 г.
определена професия (дейност)
3) „други мерки”
лишаване от избирателни права
отнемане на предмета на престъплението
отнемане на средствата за
престъпление
условна присъда

решения на дадена функция” ще се получи
следната картина (Вж. фиг. 2).

към миналото и е в пряка връзка с извършеното конкретно деяние. От друга страна, в основата на дуалистичната система стоят възпитателните и осигурителни мерки. За разлика от
наказанието те са ориентирани … към конкретния деец и към неговата личност, психично и
физическо здраве. В този смисъл те са ориентирани преди всичко към бъдещето ….”, „…
всяко наказание е … функция от извършеното
престъпление.” [5].
В горните два цитата Лазар Груев точно определя времевите граници на Българското наказателно право, т.е. неговите области на решения са в миналото и бъдещето. Но на всички
нас ни е добре известно, че класическата
структура на времето е линейно, от минус безкрайност до плюс безкрайност и се определя
като минало, настояще и бъдеще. С други думи
можем да говорим за криза на дуалистичната
система, тъй като тя е с разрушена времева
структура, т.е. тя има минало и бъдеще, но не
и настояще. Ако към цитатите и горното съждение се подходи чрез математическата логика
за графично изобразяване на „множеството

Фиг. 2. Разрушена времева структура на Българската дуалистична система

Към така построената фигура, би могло да
се зададат някои въпроси, които не са добре
изяснени в теорията и практиката на българското законодателство.
Такива въпроси са: „Колко голям е времевият период на настоящето в дуалистичната
санкционна система?”; „Колко настоящи времеви периода изграждат миналото на дуалистичната санкционна система?”; „Какъв е времевият период на бъдещата обществена защита
от българската дуалистична санкционна система?” и не на последно място е въпросът „Възможно ли е с действията си в настоящето нарушителя да отбегне по-тежко наказание от
глоба или да „намали” деянието си до такава
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че приходите от глобата се включват в структурата на общинския бюджет. Освен това в чл.
3 ал. 3 от същия закон е уточнено, че бюджетната година съвпада с календарната година.
Следователно може да се допусне, че настоящето в административното и административнонаказателното право е една календарна година1.
На втория въпрос: „Колко настоящи времеви
периода изграждат миналото на дуалистичната
санкционна система?”; би могло да се отговори чрез чл. 34 ал. 1 от ЗАНН, чиято наредба
посочва, че над две години не се образува административно наказателно производство по
санкцията „глоба”2.

ниска обществена опасност, че да не предизвика действията свързани с правовата превенция?
Би могло да се спори по отношение на настоящето, т.е. след колко време то става минало, след 1, 2, или 5 минути след 1 час или 24
часа. Но в теорията на нашата правова наука
няма стройно обяснение за времевата структура на българската дуалистична санкционна
система. В правовата практика, обаче, има
множество фрагменти съдържащи понятието
„време”. Ако към тях се подходи чрез икономическата страна на основното наказание
„глоба”, като времеви ориентир, ще може да
се състави отговор за първи въпрос. Така например в чл. 6 ал. 1 б. Д от ЗОБ е разпоредено,

1

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2011 Г. ДВ. бр.31 от 15 Април 2011 г.
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 1. (1) Държавните органи и бюджетните организации са администратори на приходите, планирани да постъпят по собствените им бюджети, освен ако със закон е предвидено друго.
(2) Когато в закон или в акт на Министерския съвет не е изрично посочено по кой бюджет се внасят приходите от глоби,
имуществени санкции, такси и други неданъчни приходи или е посочено, че се внасят в приход на републиканския или на
държавния бюджет, тези приходи постъпват по бюджета на съответния държавен орган или бюджетна организация.
(3) Приходите от глоби по Закона за движението по пътищата, без тези по чл. 167, ал. 4 от същия закон, постъпват в
приход на централния бюджет.
(4) Приходите от глоби и санкции, налагани и/или събирани от органите на Националната агенция за приходите, постъпват по съответните им банкови сметки за приходите на централния бюджет.
ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011 г.
Глава втора. ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТИ
Чл. 3. (1) Общината има самостоятелен бюджет.
(2) Общинският бюджет е самостоятелна финансова сметка за приходите и разходите на общината за една бюджетна година.
(3) Бюджетната година съвпада с календарната година. - ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ, ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г
Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) (1) Приходите в общинския бюджет са:
1. собствени приходи от:
а) (изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г.) местни данъци при условия, по ред и в граници, установени със закон;
б) (изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г.) местни такси по ред, установен със закон;
в) услуги и права, предоставяни от общината;
г) общинска собственост;
д) глоби и имуществени санкции;
е) лихви и неустойки;
ж) други постъпления;
2. държавни трансфери за:
а) (отм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г.)
б) субсидии;
в) субвенции;
г) (изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г.) безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи, в т.ч. за данък
върху добавената стойност, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, финансирани от Европейския съюз;
3. трансфери между разпоредители с бюджетни кредити.
(2) Държавата компенсира изцяло намалението в приходите по ал. 1, т. 1, получено вследствие на провеждането на държавна политика.
2
ЗАНН, ДВ. бр.10 от 1 Февруари 2011г.
Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 1986 г., доп., бр. 102 от 1995 г. и бр. 12 от 1996 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., доп. ДВ, бр. 39 от 2005 г., в сила от 12.08.2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.) ……
…. Не се образува административно наказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в
продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението, а за
митнически, данъчни, банкови, екологични и валутни нарушения, както и по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Кодекса за застраховането и на нормативните актове по прилагането им и по Закона за регистър БУЛСТАТ - две години.
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ориентирано към миналото. От друга страна,
тя е ориентирана към приходната част на бюджетното настояще. А от трета страна, тя е
превенция обърната към бъдещата защита на
обществото.
Възможно ли е с действията си в настоящето нарушителя да отбегне по-тежко наказание
от глоба или да „намали” деянието си до такава
ниска обществена опасност, че да не предизвика действията свързани с правовата превенция?
Казано по друг начин, ако нарушителя в
настоящето спазари разкритото нарушение от
органите на реда и го анулира, то обект за превенцията няма да съществува.
Такъв тип действия на нарушителя и представителите на органите на властта най-общо са
обозначени с названието „корупционна практика”. „Социология на правото”, която е доказала
своята ефективност при наказанието и превенцията на престъплението се оказва неефективна срещу корупцията, която се нарича и „квази
пазар”. Срещу „квази пазара” би следвало да
се развие „икономика на правото”, която да
овладее квази-пазарните транзакции.

Към въпроса „Какъв е времевият период на
бъдещето в българската дуалистична санкционна система?” може да се отнесе чл. 42а от НК,
който фиксира продължителност от 3 месеца
до 2 години относно мерките за контрол и въздействие (поправителен труд и безвъзмезден
труд в полза на обществото). Тук може да се
добави и отсъждането на чл. 16 от ЗАНН за
продължителността на наказанието „лишаване
от право да се упражнява определена професия или дейност” от 1 месец до 2 години3.
Следователно според цитираните законодателни текстове може да се изкаже мнение, че в
общия случай времевата структура на българската дуалистична санкционна система е пет
годишна – двугодишно наказателно минало,
едногодишно бюджетно настояще и двугодишно
възпитателно бъдеще чрез мерки на въздействие.
Л. Груев описва една значима особеност на
наказанието глоба, а именно: „Глобата” е второто и при това, разбира се, по-меко основно
наказание. Тя е най-често прилаганото наказание в практиката …, защото преобладаващо в
теорията и практиката е разбирането, че прекалено кратките срокове лишаване от свобода
влияят по-скоро отрицателно, отколкото положително на осъдените. Така постепенно глобата „овладява” териториите на леките и не толкова тежки форми на престъпност, които в
крайна сметка са масовият случай.” [5].
И на истина, ако се погледне таблицата на
дуалистичната санкционна система с нейните
времената ще се види, че масовият случай на
нарушения са предимно до 1 г.
По този начин глобата в гореописаната времева структура изпъква като многостранен
институт в българската дуалистична санкционна система. От една страна, тя е наказание
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Чл. 42а. от НК (Нов - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) (1) Пробацията е съвкупност от мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода, които се налагат заедно или поотделно.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Пробационните мерки са:
………..
5. поправителен труд;
6. безвъзмезден труд в полза на обществото.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Пробационните мерки са с продължителност:
1. от 6 месеца до три години - за мерките по ал. 2, т. 1 - 4;
2. от три месеца до две години - за поправителния труд;
3. от 100 до 320 часа годишно за не повече от три поредни години - за безвъзмездния труд в полза на обществото.

Чл. 16. от ЗАНН (Изм. - ДВ, бр. 54 от 1978 г.) Лишаването от право да се упражнява определена професия или дейност
се изразява във временна забрана за нарушителя да упражнява професия или дейност, във връзка с която е извършил нарушението. Продължителността на това наказание не може да бъде по-малка от един месец и повече от две години, а за нарушения, свързани с безопасността на движението при употреба на алкохол или друго силно упойващо вещество - до пет години. То не засяга придобитата правоспособност освен в случаите, предвидени в съответния закон или указ.
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FINES AND TIME STRUCTURE OF THE DUAL PENALTY BULGARIAN SYSTEM
Krasimir Krivodolski
University of Foresty, Sofia, Bulgaria
Abstract
The article states, that the temporal structure of the Bulgarian dualistic sanctioning system is not properly organized. The time periods are not standardized. The author believes, that the fine sanction, when used as a temporal reference point could fix the disorganized structure of the sanctioning system. This way the fine defines the
place of a new science, called „Law Economics”.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГЛОБАТА С ФИШ (СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ)
Красимир Криводолски
Лесотехнически университет, София
Резюме
В статията е изказано становището, че приложението на санкцията ”глоба” чрез фиш, може да даде по-ясна
концепция за практическото използване на инструмента глоба от горската администрация. Според автора,
глоба чрез фиш ще подобри прилагането на превантивните и превъзпитаващо защитни функции на инструмента глоба, като се използва по пълно възможностите на дуалистичната санкционна система. В същото време ще
се сведе до минимум възможността за поява на квазипазар, чрез чиито транзакции се договорират частните
интереси и се заобикалят обществените.
Ключови думи: глоба, фиш, дуалистична санкционна система.
Key words: fine, slip, dualistic sanctioning system.

за и наказателно постановление (НП) във втора.
Тези два продукта са относително самостоятелни. Функцията по съставянето на АУАН и
НП се възлага на специални длъжностни лица
по компетентност. Но длъжностното лице –
актосъставител в определен от закона случай
има право да съчетае двете функции по констатиране на нарушението и по неговото наказание. Съчетанието на тези две функции дава
възможност да се реализира бързина на административно наказателното производство и да
се осъществи процесуална икономия. Тази
особеност е изказана в чл. 39 ал. 1 и 2 от
ЗАНН1, публикувана в ДВ, бр. 28 от 1983 г., и
изменена в ДВ, бр. 59 от 1992 г. Посочената
законова наредба се отнася за случаите на „явно маловажни” и „маловажни” административни нарушения. В тези случаи длъжностното
лице налага глоба на мястото на нарушението
чрез квитанция в първия случай и с фиш при
втория. И в двата варианта глобата е с фиксиран диапазон, за квитанцията той е от 1 до 10
лв., а за фиша от 10 до 50 лева.

Дуалистичната санкционна система е основна в повечето европейски държави. Българското право също е изградено на принципа на
дуалистичната система. Основната характеристика на дуалистичната система добре се представя от двата наказателни закона - наказателния кодекс (НК) и закона за административните
нарушения и наказания (ЗАНН). Единият определя кои действия са престъпления и какви
наказания и мерки за обществено въздействие
се предвижда за тях. Другият дефинира административните нарушения и предвижда съответните наказания и мерки за обществено въздействие и възпитание за тях.
С други думи ЗАНН регулира административно наказателния процес. Теорията и практиката на административно наказателния процес
сочи, че като цяло той обхваща две фази. Първата фаза е установяването на административното нарушение, а втората фаза е налагането
на административното наказание. От правна
гледна точка тези две фази имат два процесуални „продукта” – акт за установяване на административно нарушение (АУАН) в първа фа1

Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1983 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 11 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2002 г.) За явно маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, овластените за това органи налагат на
място, срещу квитанция, глоба до размера, предвиден в съответния закон или указ, но не повече от 10 лева.
(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1983 г., изм., бр. 59 от 1992 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 11 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 25 от
2002 г.) За маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, когато това е предвидено в
закон или указ, овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. За
наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и
времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата, и се изпраща на финансовия орган на съответната общинска администрация за
изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата.
(3) Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт съгласно разпоредбите на този раздел
(4) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) За случаи на административни нарушения, установени и заснети с техническо средство
или система, в отсъствие на контролен орган и нарушител, когато това е предвидено в закон, овластените контролни органи
могат да налагат глоби в размер над необжалваемия минимум по ал. 2, за което се издава електронен фиш. – ЗАНН ДВ.
бр.10 от 01.01.2011г.
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Вариантът за приложение на глобата чрез
електронен фиш, издаден от компютър, бе
предложен в статия „Глоба, тенденции на развитие и оптимизация” [5].
Изтъкнатия мотив за ръчно приложение на
глоба чрез фиш е, че няма средства за разширението на програмния продукт по ЗМДТ. Вторият мотив е, че в близко бъдеще ще влезе в
действие нов програмен продукт.
В община „Х” бе установено наблюдение3
върху приложението на глобата чрез ръчно
съставяне на фиш, при неспазване на законоустановения двумесечен срок за данъчна регистрация в чл. 54 ал. 1 от ЗМДТ4.
Наблюдението е с двумесечен обхват от
22.02.11 г. до 22.04.11 г., резултатите, от
което са представени в таблица за нарушението по възрастови групи (Вж. табл. 1).

По този повод Димитър Костов пише: „…
налице е една своеобразна сумарна процедура.
Но както се отбелязва, това се отнася само за
случаите на явно маловажни и маловажни нарушения, за което имат право на преценка самите актосъставители.” [4].
Приложението на глобата чрез фиш е новост
в закона за местните данъци и такси. Глобата
чрез фиш е поместена в новата алинея 5 на чл.
1282 от административно наказателните разпоредби на ЗМДТ. Посочената алинея е в сила от
01.01.2011 г. и по същество е преразказ на
чл. 39 ал.1, 2 и 3 от ЗАНН.
Пропусната е само алинея четвърта от чл.
39 на ЗАНН определящ случаите на административни нарушения установени с техническо
средство (включително и компютър) и издаване
на електронен фиш.

Табл. 1. Нарушение на чл. 54 (1) по възрастови групи
Възрастова група
Общо
20-24
25-35
36-46 47-57 58-68
Нарушения
12
70
32
17
13
114

Таблицата, формирана в резултат на наблюдението се вижда, че най-масовото отбягване
на данъка за моторно превозно средство е при
възрастовата група на 25-35 годишните, следвана от групата на 36-46 г. С глоба чрез фиш
са санкционирани 102 случая на просрочена
регистрация на МПС. Тези две групи хора
представляват стопанско активни индивиди,
които отбягват плащането на данъка чрез административно нарушение „не деклариране на
движима собственост”. Под тяхно влияние попадат и другите три групи, където са санкционирани чрез фиш 42 случая. Така през двумесечния период на наблюдението са съставени
144 броя за глоба с фиш при фиксирана стойност от 20 лв. Слабите страни на инструмента

„глоба” приложен чрез фиш се състои в това,
че при частните закони, оперативният чиновник
ще настоява пред йерархията за увеличение на
диапазона на глобата. На второ място стоят
квази пазарните транзакции, които са силно
намалени, но не са спрени. Трето, глобата с
фиш за провинение над 2 години е в конфликт
с чл. 34 от ЗАНН. Четвърто, глобата с фиш и
последвалото събиране на данък с наказателна
лихва за минали периоди е в противоречие с
принципа на наказателното право, че за едно
провинение има само едно наказание, а не две.
Силните страни на инструмента „глоба”
приложен чрез фиш на първо място се състои
в постигането на процесуална икономия и

2

Чл. 128. … (5) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) За маловажни случаи на административни нарушения по този закон, установени при извършването им, могат да бъдат налагани на местонарушението глоби в размер от 10 до
50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя,
мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган
и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата.
Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт за установяване на административното нарушение. – ЗМДТ ДВ. бр.31 от 15 Април 2011г.
3
Става въпрос за резултати от включено наблюдение, в което авторът е в ролята на данъчен инспектор.
4
Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., предишен текст на чл. 54, изм. - ДВ, бр. 109 от 2001
г., в сила от 01.01.2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в
сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен
срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок
започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32.
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Тя е най-често прилаганото наказание в практиката …, защото преобладаващо в теорията и
практиката е разбирането, че прекалено кратките срокове лишаване от свобода влияят поскоро отрицателно, отколкото положително на
осъдените. Така постепенно глобата „овладява” териториите на леките и не толкова тежки
форми на престъпност, които в крайна сметка
са масовият случай.” [3].
Следователно конфискуваните уреди на нарушението, като моторен трион, брадва и т.н.
не са надеждни доказателства по извършеното
нарушение.
Ето защо глобата на място съдът смята за
достатъчно ефективно наказание за масовия
случай на нарушение в горското стопанство.
Характерно за съвременното развитие на
дуалистичната санкционна система е взаимното
проникване на нейните два основни компонента
– наказание и осигурителни и възпитателни
мерки, които са с различна правна природа.
Особеното в случая е, че всеки един от елементите запазва своята основна характеристика при статика, а в динамика те развиват процес на доближаване на един до друг, взаимно
се проникват, допълват или заместват.
Този аспект на санкцията „глоба” е описан
от г-н Л. Груев по следния начин: „Глобата
може да се наложи както самостоятелно, така
и заедно с друго наказание, а често и предвидена и като заместващо наказание. Най-новото
наказание е полагането на обществено полезен труд, … то може да бъде определено в
размери от 40 до 240 часа, и се налага ако
подсъдимият е навършил седемнадесетгодишна
възраст. Осъществяването на наказанието се
извършва под наблюдението на специално определено от съда лице. Ако осъденият се отклонява от полагането на определените му часове обществено-полезен труд, то това наказание се замества с глоба, определена още при
постановяване на присъдата”. [3]
Направеният до тук анализ върху санкцията
„глоба”, приложена чрез фиш, предполага
формулирането на една нова теза за горскостопанския сектор. Едно предложение за промяна в системата от мерки, предвидени в закона
за горите като възможна реакция за извършено
престъпление.

бързина на административно наказателното
производство. На второ място е 100%-та събираемост на глобата при условията на споменатата процесуална икономия и фиксирана стойност на глобата от 20 лв. Тази сума се оказва
напълно приемлива за нарушителя. Слаби протести се проявяват при горната граница на диапазона – 50 лв., въпреки, че и петдесетте лева
веднага се плащат на каса.
За сравнение по долу са цитирани публикувани данни на националната агенция по горите
за съставени АУАН и НП в горско стопанския
сектор. В данните от 2007 г. може да се прочете: „Ако се анализират стойностите само на
глобите за едно постановление, се очертава
тенденция за тяхното намаляване … от 2002 г.72 лв. на НП, 2005 г. – 63 лв. на НП. Основна
причина за това е стремежът на компетентните
органи издадените НП да не подлежат на обжалване по съдебен ред.” [6].
През 2008 г. ДАГ съобщава за съставени
13498 броя административни нарушения (АУАН). На основата на тези нарушения са издадени 10 863 броя наказателни постановления
(НП) с обща стойност 1 891 млн. лв. и влезли в
сила НП на стойност 1 051 млн. лв. Събраните
суми от НП са общо за 160,3 хил. лв., което
представлява 15,2% събираемост [7].
Сведенията изнесени в 2010 г. сочат, че „…
всички преписки се връщат за административно
производство, …. До съдебна фаза достигат
много малка част от преписките, изпратени в
прокуратурата, като за 2006 г. образуваните
производства и издадените присъди са 17,3%
от тези преписки, за 2007 г. – 13%, за 2008 г.
– 6,4%, а до края на 2009 г. – 4,9%” [8].
Цитираните публикации сочат три основни
тенденции в административно наказателното
производство по закона за горите. От една
страна това е ниската събираемост по влезли в
сила НП. От друга страна, стои намалението на
сумите налагани по санкцията „глоба”, която
през 2005 г. възлиза средно на 63 лв. и така се
доближава до фиксирания диапазон на глобата
по издаден фиш с диапазон 10-50 лв. От трета
страна, съдът, за последните 4-5 години връща
за административно производство в агенцията
по горите 82 до 95% от изпратените му преписки, поради липса на необходимите доказателства за възбуждане на наказателно производство по случаите.
По този повод може да се цитира г-н
Л.Груев, който пише: „Глобата е второто и при
това, разбира се, по-меко основно наказание.

Предложение
Практиката показва, че кражбата на дървесина от един и същи бракониер е в различни
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местности. Всеки бракониер има 30-40 лв. за
дребни разноски.
Следователно, горската стража би могла да
открива един и същ нарушител в различни горски местности и да му налага предупредително
административно наказание „глоба”, чрез фиш
от кочан за 20 лв.. Тази глоба би могла да се
плаща на място срещу фискален бон от подвижен касов апарат. По този начин за определен
период от време ще бъдат съставени и подписани 3-4 бр. фиша за глоба на един и същи
нарушител. След четвъртия фиш се съставя
АУАН с конфискация на инструмента на нарушението. Така ще се натрупат достатъчно документални и веществени доказателства за
пред съда, където да се поиска налагане на
наказание „полагане на обществено полезен
труд” в горско стопански сектор. Съдържанието на този труд би могло да е изкореняване на
неправилно отсечени дървета и засаждане на
нова гора.

APPLICATION OF FINE WITH FISH (STRENGTHS AND WEAKNESSES)
Krasimir Krivodolski
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The article states, that the application of the „fine” sanction using a slip can clarify the concept of it's practical
usability by the forest administration. According to the author, this solution would improve the effectiveness of the
fine sanction's preventive and re-educating functions, by taking full advantage of the opportunities, given by the
dualistic sanctioning system. Concurrently, it will reduce to a minimum the possibility of establishing a quasimarket, used to benefit private interests, disregarding those of society.
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СТРУКТУРЕН АНАЛИЗ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА Р БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА
2000-2009 Г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
Кирил Богданов, Тома Тончев
Лесотехнически университет, София
Резюме
В доклада се представят резултатите от извършените анализи свързани с количествената и качествената
оценка на горските територии в нашата страна. Проследени са динамиката на залесената и незалесената горска площ, разпределението на залесената площ по вид на горите, произхода на горите и техния строеж по пълнота, измененията на горите по вид на тяхната собственост, настъпили промени в структурата на незалесената
горска площ и редица други показатели. Въз основа на получените резултати от настоящото изследване са
направени изводи за актуалното състояние на горите в Р България, което се явява като необходима и важна
основа за устойчиво управление на горския сектор в бъдеще.
Ключови думи: горски територии, структура на горския фонд, динамика на площите, устойчиво развитие.
Key words: forest area, structure, dynamics, sustainable development.

гия, наличие на конфликти породени от различни по своя характер (икономически, екологични, социални) интереси спрямо горите и техните ресурси, замърсяването и санитарнохигиенната роля на горите, урбанизацията и
рекреационната роля на горите, проблеми
свързани с опазване на биологичното разнообразие и въобще с природозащитата.
От изложеното по-горе става ясно, че не е
възможно устойчиво обществено развитие без
устойчивост и устойчиво развитие на горските
екосистеми. Като отговор на част от въпросите
свързани с оценка на промените в българските
гори се явява и съдържанието на настоящия
доклад.
Динамика на общата горска площ. Основните данни в това отношение са представени в
табл. 1.

Увод
Горите като интегрирана система от различни видове ресурси представляват важно национално богатство на всяка страна. Нашето
убеждение е, че в бъдещото обществено развитие степента на значимост на горите постепенно ще се увеличава. Това е продиктувано от
редица характерни черти на съвременното общество, което се развива в условията на непрекъснато усложняващи се проблеми и предизвикателства. И следва добре да се знае, че голяма част от проблемите свързани с развитието на обществото могат успешно да бъдат решавани, отчитайки ролята на горите. Тази тяхна
роля в съвременната екологическа, икономическа и социална среда се определя като многостранна. Свързана е с редица проблеми на
съвременното развитие. Част от тях се свеждат
до следното: опазване на почвата от ерозия,
водния дефицит, недостиг на суровини и енер-

Табл. 1. Структура на общата горска площ (ха) по вид на земите за периода 2000-2009 г.
Година
Обща горска площ
Залесена горска площ
Незал. дърв. площ
Незал. недърв. площ
2000
3914355
3398307
138671
377377
2001
3980032
3464572
138422
375387
2002
4003755
3512623
126418
364714
2003
4015236
3547456
117419
350361
2004
4063555
3648005
108549
307001
2005
4076464
3674320
96121
306023
2006
4089762
3691868
95230
302664
2007
4108494
3704015
93081
311398
2008
4114552
3721451
78898
314205
2009
4130896
3749129
73959
307808
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През 2000 г. тази площ е била 377 377 ха, а в
края на 2009 г. е 307 808 ха. Спрямо общата
горска площ това относително участие се променя от 9,64% на 7,45%.
Представените в таблицата данни показват
една благоприятна промяна в структурата на
общата горска площ. При 86,82% относителен
дял на залесената горска площ (2000 г.), тя
достига 90,76% през 2009 г. За сметка на това, през този период около два пъти се намалява делът на незалесената, но годна за дървопроизводство горска площ. Преминаването на
тези площи в залесени горски територии предствлява допълнителен резерв за пълноценно използване на горските земи, което ще доведе до
увеличаване на общия дървесен запас на горите в страната.

1. Структура и динамика на горската площ по
вид на земите
През разглеждания период тази площ се е
увеличила с 5,5% или средногодишно с 0,55%.
Конкретните данни свързани с това увеличение
през годините показват, че то е трайно, равномерно и с устойчива във времето тенденция.
Това е добър знак за развитието на българските
гори и не е в подкрепа на витаещото в общественото пространство мнение, че българската
гора е „застрашена”.
За изследвания период залесената горска
площ се е увеличила с 10,3% или средногодишно с 1,03%. Това увеличение се дължи
преди всичко на естественото възобновяване
върху голи горски и земеделски площи и послабо на проведените залесявания след 2000
година. По причина на обезлюдяването на много населени места и свързаното с това рязко
намаляване на домашния добитък се създадоха
благоприятни условия за естествено възстановяване на горите върху доскоро безлесни територии.
Незалесената годна за дървопроизводство
горска площ през 2000 г. е била 138 671 ха,
което представлява 3,54% спрямо общата горска площ. За десет години тази площ е намаляла на 73 959 или 1,79%. Причините за промените в това отношение вече бяха посочени.
По-незначителни са промените в незалесените недървопроизводителни горски площи.

2. Структура и динамика на горската площ по
вид на горите
На фона на динамиката на общата горска
площ във времето, друг много съществен показател за оценка на състоянието на горите представлява разпределението на залесената площ
по вид на горите. На база на представените
данни (фиг. 1) ще направим кратък обзор на
настъпилите промени за периода 2000-2009 г.
в структурата на общата залесена площ по видове гори.

2009 г.

2000 г.

И
ШВ
РЕК
ПРЕР
ПРЕВР
НИСКОСТ

Фиг. 1. Сравнение на залесената площ по видове гори за 2000 г. и 2009 г.

Данните сочат, че при относителен дял 33,5%
през 2000 г., само 10 години по-късно тяхното
относително участие се редуцира до 30,6%.
Оценката на тези промени не бива да бъде еднозначна. Поначало иглолистните гори имат подобра сортиментна структура, а част от игло-

Иглолистни гори. Тяхната площ през 2000 г.
е била 1 137 837 ха, а през 2009 г. – 1 146
463 ха. Това показва, че се наблюдава едно
незначително увеличение с 0,76%. Посъществена обаче е промяната в дела на иглолистните гори спрямо общата залесена площ.
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тези гори вместо да намалява тя по скоро се
увеличава. Причините за това увеличение са
много, но най-важната е свързана с това, че
постоянно се сменят критериите за причисляването на отделните насаждения към вида „гори за реконструкция”. През последното десетилетие на 20 век се утвърдиха нови лесовъдски
концепции, които създадоха необходимата основа и за оценка и нов подход при стопанисване на този вид гори. Към 2000 година тяхната
площ е 532 438 ха, а относителното им участие в залесената площ – 15,7%. През следващите години от първото десетилетие на 21 век
тяхната площ, както абсолютно, така и в относително отношение постепенно намалява и към
2007 г. се определя на 465 297 ха или 12,6%
от общата залесена площ.
На основата на решение на Национално съвещание по „Оценка на горите за реконструкция в България и перспективи за тяхното стопанисване” проведено през пролетта на 2007 г.
този вид гори беше премахнат в класификацията на горите. Но на практика те и днес представляват една реална даденост, тясно свързана
със състоянието и характеристиката на горите
в страната. По наше мнение, с това решение се
създаде възможност за едно своеобразно обезличаване на насажденията, които се обособяват
в стопански клас за реконструкция. С тяхното
преразпределение към други стопански класове и видове гори те остават извън обсега на
тяхното специфично състояние, както и оценка
на ефекта от стопанисването им. Като положителен елемент свързан с преоценка на горите
за реконструкция се явяват указанията за прекатегоризиране на една част от тях като гори
със специални функции насочени главно към
опазване и съхраняване на биологично разнообразие.
Към
края
на
разглеждания
период
(31.12.2009 г.) вида „гори за реконструкция” е
вече извън отчетните форми за горския фонд.
Незначителна част от тези гори се причислиха
към широколистни високостъблени гори, друга
част към гори за нискостъблено стопанисване,
а по-голямата част от площите на горите за
реконструкция преминаха към вид „гори за
превръщане”.
Издънкови гори за превръщане в семенни.
През периода 2000-2009 г. площта на тези гори от 894 882 ха в началото на разглеждания
период се е увеличила на 1 332 220 ха към
края на 2009 г. Наблюдава се увеличение с
48,87%, което представлява една съществена

листните видове имат по-добра устойчивост
при неблагоприятни условия на климатичнопочвения комплекс. Освен това може да се
твърди, че тези гори се стопанисват по-лесно и
имат повече предимства пред широколистните.
От тази гледна точка е добре да се разширява
делът на иглолистните видове във видовия състав на горите. Същевременно наблюдаваното
намаление на относителния дял на иглолистните гори през десетгодишния период се обяснява
с редица преоценки по отношение на целесъобразността на залесяванията с иглолистни въобще и в частност в долния лесорастителен
пояс, който не е свързан с ареала на иглолистните гори. Тук ще се ограничим с тези разсъждения, но ще кажем, че въпросът за видовия
състав на горите в Р България е твърде актуален и той следва да се решава през призмата
на комплекс от фактори от стопанскоикономически, биолого-екологични и природозащитен характер.
Широколистни високостъблени гори. Към
2000 година тяхната площ е 704 374 ха, а към
2009 година тя се е увеличава на 837 629 ха,
което е увеличение с 18,9%. Тяхното участие
като относителен дял спрямо общата залесена
площ в началото и края на изследвания период
се променя от 20,7% на 22,3%. Това увеличение на абсолютното и относително участие на
широколистните високостъблени гори е положителен факт, когато се прави оценка на
структура на залесена площ по вид гори. Разбира се, всяка една наблюдавана промяна
следва да бъде анализирана и по посока на
действителните причини довели до тази промяна. В случая като най-съществена причина
свързана с положителна динамика на високостъблените гори се дължи на преоценка и преразпределение на част от горите за реконструкция. Което всъщност означава, че това увеличаване не се явява толкова като резултат от
активни стопански мероприятия в тези гори,
колкото на промяна в критериите при преоценка на широколистните гори през разглеждания
период.
Гори за реконструкция. Класификацията по
видове гори води началото си от шестдесетте
години на 20 век. Към вид „гори за реконструкция” са отнесени нископродуктивни гори
независимо от техния видов състав и произход.
Те са обединени от обща насока на тяхното
стопанисване, посредством която се цели да се
повиши тяхната продуктивност. През последващите десетилетия на миналия век, площта на
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собствеността върху горите и земите от горския фонд. П. Петков [1] споменава, че процесът на национализация на недържавните гори
продължава от 1948 г. до 1950 г.
Към 1941/1942 г. В. Стоянов (цит. [2]) дава
следната структура на горите според вида на
тяхната собственост:
- Общински гори: 54,7%;
- Държавни гори: 26,6%;
- Частни гори: 16,3%;
- Кооперативни: 0,7%;
- Манастирски: 1,0%;
- Училищни: 0,7%.
Реалното възстановяване на собствеността
върху горите и земите от горския фонд започна
в началото на 2000 г. като към края на годината делът на държавните гори възлизаше на
81,4%, на общинските – 6,1% и частна собственост – 7,9%. Данните за динамиката на залесената площ по видове собственост е представена в табл. 2.

промяна. В структурата на залесената площ
относителния дял на горите за превръщане от
26,3% през 2000 г. се увеличава на 35,5%
към 2009 г. Причините за тези съществени
промени бяха отразени по-горе. Следва да подчертаем, че това обстоятелство поставя редица
актуални проблеми пред горскостопанската
наука и практика свързани с търсене на правилни решения за успешно изпълнение на основната стопанска цел представена пред този
вид гори, а именно тяхната трансформация от
нискостъблена към високостъблена форма на
стопанисване.
3. Структура и динамика на горските територии според вида собственост
До 1997 г. всички гори и земи от горския
фонд в Р България бяха държавна собственост.
С приемането на Закона за възстановяване на
собствеността върху горите и земите от горския фонд и правилника за неговото прилагане
от 38-то Народно събрание бяха осигурени
юридическите предпоставки за реституция на
Година
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Табл. 2. Динамика на залесената площ по видове собственост (%)
Държавен ГФ
Общински ГФ
Частни физ. лица
Частни юрид. лица
81,35
6,06
7,78
0,09
77,70
7,36
8,85
0,29
76,39
8,39
9,69
0,17
74,12
8,59
9,91
0,19
74,57
9,46
10,01
0,20
72,18
11,64
10,19
0,24
71,24
11,96
10,26
0,47
70,77
11,87
10,54
0,62
70,04
12,32
10,69
0,64
69,72
12,27
10,81
0,73

Друга
4,72
5,79
5,36
7,18
5,76
5,74
6,07
6,20
6,31
6,48

Проследена е динамиката на общата горска
площ на страната, разпределението й по видове
земи, видове гори, както и развитие на плурализма в собствеността на горите през десетилетието. На тази основа се наблюдават определени тенденции в развитието на горските територии, които обобщено се свеждат до следното:
- общата горска площ на страната за разглеждания период е увеличена с 5,5%, а залесената с 10,3%. От гледна точка на устойчивото развитие на горския сектор това
се оценява като благоприятна тенденция;
- подобрена е структурата на горските територии по вид на земите. Залесената площ
спрямо общата горска площ е увеличена от
86,82% (2000 г.) на 90,76% (2009 г.); не-

В резултат на продължаващото във времето
реституиране на собствеността към края на
2009 г. площта на държавните гори е намаляла
с 11,7%, площта на общинските гори се е увеличила двойно на 12,3%, а площите на горите
на частни физически лица са се увеличили леко
с 3,0%. Определено можем да твърдим, че
увеличението на площта на общинските гори се
дължи преди всичко на възстановяването на
площи от държавния горски фонд. Наблюдава
се и едно леко увеличение на площите на другите видове собственост (на частни юридически
лица, религиозната собственост и др.).
Заключение
Направен е структурен анализ на горските
територии за периода 2000-2009 година.
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-

-

ред данни от ИАГ към МЗХ от общо 266
общини на територията на страната е възстановено правото на собственост в 237 от
тях, като в повечето случаи са възстановявани площи до 500 ха. За съжаление поголямата част от имотите на частните физически лица са с площи под 2 ха, което
прави стопанисването на тези гори нерентабилно или с много ниска доходност. От
друга страна от тези гори се осигуряват така важните за селските и планински райони
дърва за огрев на местното население. Като положителен момент от реституцията
може да се посочи мотивацията на собствениците на гори от това да ползват дървесина от имотите си, както и факта, че около ⅓ от населението на страната е лично
„засегнато” от частната горска собственост. Сравнявайки данните за собствеността на горите през 1941/1942 и тази от
2009 г. можем да заключим, че съществуват резерви за преразпределение на структурата на горите по вида на тяхната собственост, което ще изправи лесовъдската наука и практика пред нови предизвикателства към устойчивото има стопанисване и
ползване.
Налага се този анализ да се задълбочи по
отношение на видовия състав и възрастовата
структура на горите на фона на екологичния
потенциал на горските месторастения, възможностите за подобряване на дървопроизводствените и специалните функции на горите. Лесовъдско-техническите форми за стопанисване на
горите също следва да бъдат обект на научно
изследване с оглед с оглед на подходящи трансформации във формите на стопанисване в
условията на многоцелево управление на горите и най-вече с подходящи лесовъдски системи
да се ограничи по-нататъшното увеличаване на
горите с издънков произход. Трябва добре да
се разбере, че състоянието на бъдещите гори
се предопределя от предвижданите понастоящем горскостопански режими и практики. Своевременното научно разработване на тези въпроси е особено наложително като се има предвид усложнената обстановка, в която се развива горския сектор свързана с непрекъснато
увеличаващите се изисквания спрямо горите и
техните ресурси. Необходим е комплексен и
системен поглед към проблемите свързани с
бъдещото развитие на горите съобразен с
принципите за устойчиво развитие, съблюдаване на редица екологични изисквания, опазване

залесената годна за дървопроизводство
горска площ е намаляла от 3,54% (2000 г.)
на 1,79% (2009 г.); незалесената недървопроизводителна горска площ е намаляла
от 9,64% (2000 г.) на 7,45% (2009 г.);
през изследвания период се разкриват някои съществени промени в структурата на
горските територии по вид на горите: иглолистните намаляват относителния си дял от
33,5% (2000 г.) на 30,6% (2009 г.); налице е слабо повишение на дела на широколистните високостъблени гори (с 1,6%),
което увеличение не в резултат на активни
мероприятия в тези гори, а се явяват като
резултат на проведени преоценки в структурата на тези гори; видът гори за реконструкция от 15,7% през 2000 г. се превръщат в „безотчетни” към края на 2009 г.,
тъй като тези площи след 2007 г. са преразпределени в другите видове широколистни гори. Отношението на специалистите
по лесовъдските системи за стопанисването на тези „бивши” гори за реконструкция
не е еднозначно и само бъдещето ще покаже дали е било правилно това тяхно заличаване и безотчетност от статистиката. Делът на издънковите гори за превръщане в
семенни е увеличен от 26,3% (2000 г.) на
35,5% (2009 г.), а делът на горите за нискостъблено стопанисване от 3,6% (2000 г.)
на 11,5% (2009 г.). Погледнати като динамика в площите се установява, че тази на
издънковите гори за превръщане е увеличена с 48,87%, а тази на горите за издънково
стопанисване с 59,78%. Наблюдаваната
тенденция не е благоприятна през погледа
на критериите за устойчиво развитие на
горските територии. Направената констатация поставя на дневен ред важни и неотложни въпроси пред науката и практиката
по отношение намиране на правилни решения за осъществяване на подходяща трансформация на тези гори в по устойчиви и
производителни горски екосистеми;
Важна отличителна черта на разглеждания
десетгодишен период е интензивното развитие на процеса свързан с възстановяването
на собствеността на горите. Като отчетлива
тенденция може да се посочи увеличаването на площите и съответно относителния
дял на всички недържавни гори, като найзначително е увеличаването на площта на
общинските гори и то главно за сметка на
площите от държавния горски фонд. Спо-
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на биологичното разнообразие съгласно Натура
2000 и същевременно да не се подценява разбирането, че горското стопанство е отрасъл от
материалното производство, посредством което
се
реализират
важни
социалноикономически ефекти.

STRUCTURAL ANALYSIS OF FOREST AREAS IN THE REPUBLIC OF BULGARIA FOR
10-YEAR PERIOD (2000-2009). A VIEW TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Kiril Bogdanov, Toma Tonchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Some analysis related to evaluation of quantity and quality of forest territories in Bulgaria are presented in this
paper. We also investigate the dynamics of forested and afforested areas, distribution of the forest area by forest
types; origin; their dynamics in relative density and stocking; variation in forms of property; occurred variances in
structure of afforested areas and several other characteristics of the forests. Based on the results of present study
some conclusions are made about actual status of the Bulgarian forests, which is necessary and important basis
for sustainable management of forest sector in the future.
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Резюме

В настоящето изследване е анализирана динамиката на реализацията на дървесината в горите на РДГ „Кюстендил” за периода от 2002 г. до 2010 г. За отделните подразделения на РДГ „Кюстендил” са анализирани
процентите на реализация и индекса на реализационна ефективност (ИРЕ). Индексът на реализационна ефективност (ИРЕ) се въвежда за първи път (автор Р. Петрин) и представлява термин и показател за съотношението
на процента на стойностна реализация към процента на количествена реализация. По-високия стойностнореализационен процент говори за отчетена продажба на дървесина на цени по-високи от разчетните или положителна промяна във вида и количествата на реализираните сортименти, а цените на сортиментите и техния
вид зависят от своя страна от начините на реализация на дървесината, от търсенето на пазара и от други фактори. Анализът на реализацията на дървесината в РДГ „Кюстендил” за периода от 2002 до 2010 г. показва, че
най-голямо количество дървесина е разчетено за реализация и е реализирано 100% през 2004 година – 315
560 м3 (4,03 млн. лева). Може да се приеме за добро процентното изпълнение на разчетите за реализация на
дървесината през годините 2004 (100%), 2003 (92%), 2010 (90%), 2002 (82%) и 2008 (72%). За останалите
отчетни години процентите на реализация са удовлетворителни - над 50% през 2006 (65%) и 2009 (53%), или
неудовлетворителни - под 50% както е през 2005 (20%). През 2005 г. процентно изпълнение на реализацията
е рекордно малко – 20% в натура и 17% в стойност. Съществуват резерви за подобряване степента на реализация на дървесината в РДГ „Кюстендил”, и те трябва да се търсят както в подобряване стопанското състояние
на горите, така и в стопанско-организационните и икономически стратегии на отделните ДГС и ДЛС. Важни и
основополагащи са формите (начините) за реализацията на дървесината – три, от които са установени като
особено ефективни за 2010 г. - продажбата на стояща дървесина по такси на корен, (т.нар. „местно население”), предварителната продажба на дървесина и продажбата на сортименти по пряко договаряне. Наличието
на по-големи количества дървесни сортименти и с по-високо качество е възможност за гъвкавост при договарянията и резерв за по-добра реализация на дървесината в дадено ДГС /ДЛС/.
Ключови думи: дървесина, реализация, процент на реализация, индекс на реализационна ефективност
(ИРЕ).
Key words: timber, realization, percentage of realization, index of realization effectiveness (IRE).

Увод
Горите и горските територии от регионална
дирекция по горите (РДГ) гр. Кюстендил представляват важен природен и икономически ресурс на областите Кюстендил и Перник. Те са
фактор на икономиката, тяхното наличие и
състояние безусловно влияе на социалния живот на човешкото обществото в региона; горите
в региона имат отношение към околната среда
и са фактор за здравето и благоденствието на
хората.
Реализация на дървесината от държавните
горски и ловни стопанства (ДГС и ДЛС) при
РДГ Кюстендил представлява важен стопанскоикономически показател. Анализът на реализацията на дървесината е свързан най-вече с
процентното съотношение на отчетената натурална (м3) и стойностна (лв.) реализация към
планираната (разчетна), или т.нар. изпълнение

на годишните планове. В анализа от голямо
значение са количествата и цените по сключените договори. В настоящето изследване е анализирана реализацията на дървесината за периода от 2002 до 2010 г. общо за РДГ Кюстендил и поотделно за ДГС (ДЛС), степента на изпълнение плана по ЛУП за лежащата и едра
строителна дървесина за периода от 2005 до
2009 г. и са анализирани различните начини
/форми/ на реализация на дървесината по данни за 2010 г. от гледна точка на тяхната икономическа ефективност. За оценка ефективността на реализация на дървесината е въведен
нов показател: Индекс на реализационна ефективност (ИРЕ), който отчита комплексно благоприятните или неблагоприятни промени,
свързани с формите на реализация на дървесината, количествата на дървесината и цените в
процеса на реализацията.
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влияещи на реализацията на дървесината и да
набележи някои резерви за подобряването ѝ.

1. Обект, методика и цел на изследването
Обектът на изследването е реализацията на
дървесината при ДГС и ДЛС от РДГ Кюстендил
и начините за реализацията й. В териториалния
обхват на дейност на РДГ Кюстендил са общо
седем Държавни горски стопанства - Брезник,
Дупница, Земен, Невестино, Радомир, Р. Манастир и Трън и две ДЛС -Студена и Осогово.
През 2010 г., считано от 1 ноември, влиза в
сила присъединяването на ДГС „Р. Манастир”
към ДГС „Дупница”, но в нашето изследване
тази промяна не е отчетена, тъй като тя не
повлиява на отчетността за годината.
За нуждите на изследването бяха събрани и
използвани данни за добитата дървесина, съгласно отчетна форма 5 ГФ за Горския фонд,
различните форми - справки за реализация на
дървесината (ПР) и други източници.
Настоящето изследване, в основата на което
е анализа на реализацията на дървесината в
стопанствата от РДГ Кюстендил, цели да се
установи ресурсните и икономически фактори,

Отчетна
година

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2. Резултати и обсъждания
2.1. Реализация на дървесината в РДГ Кюстендил от 2002 до 2010 г.
Анализът на реализацията на дървесината в
РДГ Кюстендил за периода от 2002 до 2010 г.
(табл. 1) показва, че най-голямо количество
дървесина е реализирано през 2004 година –
315 560 м3 (100%) на стойност 4,03 млн. лева
(90%). Следваща най-добра година, през която
реализацията достига 92% спрямо разчетите в
натура и 87% в стойност е 2003 г., с реализирани 263 365 м3 на стойност 3,119 млн. лева.
На трето място е отчетената натурална и стойностна реализация на дървесина през 2010 г. с
изпълнение съответно 90% и 78%, следвана от
2002 г. (82% - за реализацията и по двата показателя), 2008 г. (72%; 84%), 2006 г. (65%;
69%), а на последно място са 2009 г. (53%;
70%) и 2005 г. (20%; 17%).

Табл. 1. Реализация на дървесината в РДГ Кюстендил
Данни общо
Количество дървесина
за РДГ
„КюстенРазчет
Реализ.
Разлика
% на
дил” и за
реаДГС (ДЛС)
лиз.
с max реам3
м3
м3
лизация
266349
238695
-27654
90
Общо РДГ
ДГС Брез15257
31387
16130
206
ник
236322
125971
-110351
53
Общо РДГ
ДГС Радо21382
14672
-6710
69
мир
285080
204208
-80872
72
Общо РДГ
ДГС Брез21953
17052
-4901
78
ник
314561
181979
-132582
58
Общо РДГ
ДГС Радо23112
14741
-8371
64
мир
332106
214688
-117418
65
Общо РДГ
ДГС Радо17025
18679
1654
110
мир
356557
71392
-285165
20
Общо РДГ
ДЛС Осого86423
24598
-61825
28
во
315798
315560
-238
100
Общо РДГ
ДГС Брез8767
144
20046
28813
ник
287665
263365
-24300
92
Общо РДГ
ДГС Радо16804
24701
7897
147
мир
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за периода от 2002 до 2010 г.
Стойност на дървесината с приспаднати
разходи
Разчет

Реализ.

Разлика

лв.

лв.

лв.

% на
реализ.

7128082

5536450

-1591632

78

403330

541650

138320

134

5265555

3683715

-1581840

70

303806

402832

99026

133

6707232

5609892

-1097340

84

486299

377133

-109166

78

5615847

3524709

-2091138

63

242882

190515

-52367

78

6115717

4193824

-1921893

69

214595

238468

23873

111

6218116

1036525

-5181591

17

1949251

432701

-1516550

22

4468528

4030228

-438300

90

375146

322995

-52151

86

3582408

3119024

-463384

87

154017

172334

18317

112
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2002
Сред
но за
периода

Общо РДГ
ДЛС Витошко –
Студена
Общо РДГ
ДГС Радомир

231324

189797

-41527

82

5144159

4226935

-917224

82

7621

10967

3346

144

425175

266586

-158589

63

291751

200628

-91123

69

5582849

3884589

-1698260

70

20519

15558
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76

235601

208854

-26748

89

Може да се приеме за добро процентното
изпълнение на разчетите за реализация на дървесината през годините 2004 (100%), 2003
(92%), 2010 (90%), 2002 (82%) и 2008
(72%). За останалите отчетни години процентите на реализация са удовлетворителни - над
50% през 2006 (65%) и 2009 (53%), или неудовлетворителни - под 50%, каквото е процентното изпълнение на реализацията през 2005 г.
– 20% в натура и 17% в стойност.
През отделните години максимални стойности за реализацията в натура постигат Държавно
горско стопанство Брезник през 2010 г. 206%, ДГС Радомир през 2003 г. - 147%, отново ДГС Брезник през 2004 г. и ДЛС ВитошкоСтудена през 2002 г. – по 144%, ДГС Радомир
през 2006 г. – 110%, ДГС Брезник през 2008
г. – 78%, ДГС Радомир през 2007 г. – 64%, а
през 2005 г. най-високия относителен реализационен процент е в ДГС Осогово – 28%.
Полученото средно изпълнение при реализацията на дървесина за РДГ Кюстендил за целия изследван период (2002-2010г.) е количествено 69% и стойностно 70%. С най-високо
изпълнение средно за разглеждания период е
ДГС Радомир, – 76% и 89%, или по тези показатели може да се отчете, че реализацията е
добра.

от начина по който е разработен самия разчет
и от други фактори. Именно тези действащи
фактори, намиращи отражение в различието
между реализацията по стойност и в натура, се
„хваща” чрез Индекса на реализационна ефективност, който е цифра без дименсия и отразява това съотношение между стойностния и натурален процент на реализация на дървесината.
ИРЕ не говори за количеството на реализацията, а само за качеството – за това, доколко
ефективно е протекла самата реализацията.
Чрез ИРЕ се прави качествена оценка на сортиментната (асортиментна) структура на реализацията на дървесината и начина на протичането ѝ.
Най-добре е, когато ИРЕ е близък или над 1.
В случаите, когато отклонението от 1 е значително, примерно над ±50%, тогава може да се
анализира процеса на реализация; да се проследят различията в сортиментната структура,
количествата на сортиментите и цените, които
са заложени в разчетите и договарянията и които са осъществени в самата реализация (форма 3 ПР), или пък причините могат да се търсят в начините на реализация (форма 1 ПР) и
т.н. Следователно ИРЕ е индикатор за нормалното и качествено протичане на самия процес
на реализацията.
В табл. 2 са представени усреднени данни за
количествата реализирана дървесина в натурален и стойностен израз, процентите на реализацията и изчислените индекси на реализационна ефективност за отделните ДГС (ДЛС) на РДГ
Кюстендил.
С най-добро количественото и стойностно
изпълнение на разчетите за реализация на дървесина, са ДГС Брезник, Радомир и ДЛС Осогово – 85%. По-нататък следват процентите в
натура на ДЛС Витошко-Студена (75%), Трън
(64%), Дупница (59%) Земен и Невестино –
58%, Рилски манастир (53%). За изследвания
период Индексът на реализационна ефективност общо за РДГ е равен на 1,01, а е найвисок за ДГС Земен – 1,45, следван от ДГС
Дупница (1,12), ДГС Невестино и Трън (1,01),

2. 2. Индекс на реализационна ефективност
(ИРЕ)
Индексът на реализационна ефективност
(ИРЕ), който сега се въвежда за първи път (автор Р. Петрин) е термин и показател, представляващ съотношение на процента на стойностна
реализация към процента на количествена реализация.
По-високото процентно изпълнение на реализацията в стойност по отношение на процентното изпълнение в натура говори за реализирани по-добри продажни цени на сортиментите,
за по-оптимален набор от сортименти по отношение на разчета, за използвани по-ефективни
форми (начини) на реализация. Това изпълнение зависи, също така, от търсенето на пазара,
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ДЛС Витошко-Студена (0,99), ДГС Радомир и
ДЛС Осогово (0,98), , ДЛС Осогово (0,94), ДГС

Р. Манастир (0,84) и ДГС Брезник (0,75).

Табл. 2. Средни показатели за реализация на дървесината в РДГ Кюстендил общо за периода от 2002
г. и индекс на реализационна ефективност
Стойност на дървесината с приспаднати
Количество дървесина
разходи
Разчет
Реализация
Разчет
Реализация
ДГС / ДЛС
% на
% на
Отн.
Отн.
реареам3
дял,
лв.
лв.
дял,
м3
лиз.
лиз.
%
%
ДГС Брезник
ДГС Дупница
ДГС Земен
ДГС Невестино
ДГС Радомир
ДГС Рилски
манастир
ДГС Трън
ДЛС ВитошкоСтудена
ДЛС Осогово
РДГ Кюстендил

до 2010
Индекс
на реализацион на
ефективност
(ИРЕ)

19231,22

16399,78

8

85

398540,78

256408,22

7

64

0,75

28791,44

16946

9

59

660237,67

435377,44

11

66

1,12

20997,89

12263

6

58

232917,22

196967,67

5

85

1,45

40558,89

23659

12

58

628758,33

370986

10

59

1,01

20663,67

17643,33

9

85

310421,11

259600

7

84

0,98

27720,22

14707,33

7

53

513113,11

229942,11

6

45

0,84

49019,89

31357,89

16

64

684344,22

442352,11

11

65

1,01

9157,333

6873,333

3

75

246894,33

183978,44

5

75

0,99

69293,22

58562,11

30

85

1784965,44

1483935,89

38

83

0,98

291751

200628

100

69

5582849

3884589

100

70

1,01

строителна, са постигнати през 2006 г. (съответно 82 и 84%), следвана от 2008 г. (79 и
77%), 2005 г. (71 и 79%), 2007 г. (63 и 67%)
и най-малки са процентите на изпълнение на
плана за сеч по ЛУП през 2009 г. (47 и 26%).
Средно за периода процентите са съответно
68% и 67%.

2.3. Връзка между изпълнението на плана за
сеч по ЛУП и реализацията на дървесината
В табл. 3 са представени данни за количеството в проценти на добита строителна дървесина и общо лежаща маса в стопанствата на РДГ
Кюстендил за периода от 2005 до 2009 г. Общо за РДГ Кюстендил най-високи проценти на
количествата отсечена дървесина, лежаща и

Табл. 3. Съотношение в проценти на отсечената дървесина към предвидената за сеч по ЛУП за периода от
2005 г. до 2009 г.
СРЕДНО за
2005
2006
2007
2008
2009
периода
Отсечено/
Отсечено/
Отсечено/
Отсечено/
Отсечено/
Отсечено/
ДГС
ЛУП, %
ЛУП, %
ЛУП, %
ЛУП, %
ЛУП, %
ЛУП, %
Стр.
Стр.
Стр.
Стр.
Стр.
Стр.
Общо
Общо
Общо
Общо
Общо
Общо
Дърв.
Дърв.
Дърв.
Дърв.
Дърв.
Дърв.
Брезник
91
83
107
93
85
81
101
88
115
99
46
56
Дупница
57
76
59
79
75
117
47
51
65
71
40
64
Земен
56
69
63
84
61
54
83
59
68
70
2
79
Невестино
80
74
96
80
103
88
88
72
101
97
12
34
Радомир
75
95
95
99
98
119
87
99
69
100
27
60
Р. Манас47
75
96
95
34
70
36
66
60
93
9
53
тир
Трън
98
69
116
77
119
84
85
57
125
87
46
43
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Студена
Осогово
РДГ Кюстендил

91
19

80
23

58
71

198
71

17
63

35
64

105
52

114
61

17
23

54
37

58
46

96
51

79

71

84

82

67

63

77

79

26

47

67

68

ка степен се отнася до СТРОИТЕЛНАТА дървесина, която е най-скъпа.

От таблицата се вижда, че най-добре са
оползотворени възможностите за ползване на
дървесина, проектирани в ЛУП, в ДЛС Студена
(96%) и ДГС Радомир (95%), следвани от
Брезник (83%), Дупница (76%), Р. Манастир
(75%), Невестино (74%), Трън и Земен (69%),
и накрая в ДЛС Осогово (51%). А процентът на
добитата строителна дървесина е най-висок за
ДГС Трън (98%), Брезник (91%), Невестино
(80%) и Радомир (75%). Прави впечатление, че
доброто изпълнение на проектираната по ЛУП
за добив общо лежаща маса и строителна дървесина съвпада с високите им проценти на реализация от табл. 2. Но добра реализация може
да бъде получена и при невисоко изпълнение
на плана за сечта по ЛУП, какъвто е случаят с
ДЛС Осогово, което има максимален реализационен процент (85%) и висок ИРЕ (0,94) при
минимално по сравнение с останалите подразделения изпълнение на плана за сеч по ЛУП
(51%).
Високият процент на изпълнение на средногодишното ползване по ЛУП за строителната
дървесина в ДГС Трън (98%), Брезник (91%),
Невестино (80%) и Радомир – 75% от табл. 3
съответства по величина на високите относителни проценти реализирана дървесина (табл. 2
- кол. 4). Следователно, високото изпълнение
на ползването по ЛУП е предпоставка, гарантираща по-добри резултати при реализацията
на дървесината въобще, което в особено висо-

2.4. Оценка на реализацията на дървесината в
РДГ Кюстендил в зависимост от начините
(формите) на реализация
Начините на реализация на дървесина са
регламентирани в Правилника за прилагане на
закона за горите (чл. 80; 87 и др.), и те биват
накратко следните: реализация по такси на корен; възлагане на дърводобива и продажба на
добитата дървесина от склад; предоставяне на
сечища; предоставяне изпълнението на дейностите по лесоустройствени проекти; самостоятелен дърводобив. Самата продажба на дървесина от склад се извършва чрез търг или чрез
пряко договаряне; групираните асортименти
(сортименти) се продават чрез предварителна
продажба на прогнозни количества или чрез
продажба на действително добити количества.
В табл. 4 са представени данни за индексите
на реализационна ефективност (ИРЕ) за отделните форми на реализация на дървесината за
РДГ Кюстендил, като цяло, и за отделните му
стопанства (ДГС и ДЛС). Както се вижда от
таблицата, най-висок е ИРЕ (0,98) за таксите,
събирани от продажба на стояща дървесина на
местното население, после следва индекса на
предварителната продажба (0,94), а след това
продажбата на сортименти по пряко договаряне
(0,91).

% стойн.
реал.

Брезник

Дупница

Земен

Невестино

Радомир

Р.
Мaнастир

Трън

ВитошкоСтудена

Осогово

01 – Предоставяне на
сечища
02 – Големи
преработватели
03 – Цяло
ДГС
05 - Местно
население

% натур.
реал.

Форма на
реализация
(процедура)

ИРЕ

Табл. 4. Реализационна ефективност на различните форми на реализация на дървесината в РДГ „Кюстендил”
(2010 г.)
РДГ „Кюстендил”
Индекс на реализационна ефективност (ИРЕ)

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,98

73

71

0,61

0,74

0,91

0,00

0,99

1,02

0,00

0,85

1,03
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08 - Предварителна продажба
09 – Явен
търг
10 - Пряко
договаряне
12 - ОБЩО
ПРОДАЖБА
НА СОРТИМЕНТИ
17 - ОБЩО
КЛФ
21 – Реал. с
присп. разходи (РПР)

0,94

63

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,97

0,00

0,00

0,00

0,98

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,91

91

83

0,78

0,95

0,98

0,94

0,96

0,96

0,86

0,87

0,91

0,91

90

82

0,78

0,95

0,98

0,94

0,97

0,96

0,86

0,87

0,90

0,85

92

78

0,64

0,95

0,95

0,89

0,91

0,96

0,79

0,84

0,86

0,87

90

78

0,65

0,99

0,96

0,89

0,92

0,97

0,82

0,86

0,89

за РДГ Кюстендил – 69% и 72% и за ДГС
Радомир, където реализацията е максимална – 76% и 89%. Това са показатели за
добра реализация.
2. Индексът на реализационна ефективност
(ИРЕ), въведен за първи път тук, е показател за икономическата ефективност на отчетената реализация.
3. Високото изпълнение на средногодишното
ползване по ЛУП е тясно свързано с реализацията на дървесината въобще. Това изпълнение е особено положително, когато се
отнася до строителната дървесина.
4. За 2010 г., при изпълнението на годишните
разчети за реализация на дървесина като
най-благоприятни форми (начини)/ на реализация в РДГ Кюстендил са установени:
продажбата на стояща дървесина по такси
на корен, (т.нар. „местно население”),
предварителната продажба на дървесина и
продажбата на сортименти по пряко договаряне.

За отделните ДГС (ДЛС) може да се каже, че
най-добре са използвани възможностите за реализиране на добитата дървесина в ДГС Р. Манастир, където ИРЕ за всички форми на реализация е близък до 1, в ДГС Радомир ИРЕ е също близък до 1, с изключение на Комплектования лесосечен фонд (КЛФ) и Реализацията с
приспаднати разходи (РПР), които са обобщаващи показатели, върху величината на които
влияят разходите за дърводобив, и техните ИРЕ
са съответно 0,91 и 0,92. В ДГС Земен найвисок е ИРЕ при продажбата по прякото договаряне и общо продажба на сортименти (за
двата начина по 0,98), следвани от „местно
население” (0,91). В ДГС Дупница ИРЕ е найвисок също за прякото договаряне и общо продажба на сортименти (за двата начина по 0,95).
По реализацията на дървесина с приспаднати
разходи (РПР) за ДГС Дупница и ДГС Земен
индексите са съответно 0,99 и 0,96. В ДЛС
Осогово най-висок е ИРЕ за таксите от стояща
дървесина за местното население (1,03) и за
предварителната продажба (0,98). За ДГС Невестино и Трън най-висок е ИРЕ за също по
показателите общо продажба на сортименти и
прякото договаряне (еднакви за двата показателя за двете ДГС, съответно 0,94 и 0,86). В ДЛС
Витошко-Студена най-висок ИРЕ е получен също за общо продажба на сортименти и прякото
договаряне (еднакъв: 0,87). Най-малки са ИРЕ
за ДГС Брезник, но относително най-високи са
неговите стойности при възлагане на дърводобива (0,90) и прякото договаряне (0,78).

Заключение
За подобряване степента на реализация на
дървесината в РДГ Кюстендил съществуващите
резерви са:
- Подобряване стопанското състояние на
горите чрез повишаване средния бонитет, средната възраст, средната пълнота и оптимизиране на дървесния им
състав.
- Максимално изпълнение на плана за
сечта по ЛУП.
- Прилагане на ефективен механизъм на
реализацията на дървесината на ефективни форми на реализация.

Изводи и препоръки
1. За целия изследван период (2002-2010 г.)
са получени средни данни за натуралната и
стойностна реализация на дървесината в %
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АНАЛИЗ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ДЪРВЕСИНАТА ОТ ГОРСКИТЕ И ЛОВНИ СТОПАНСТВА ПРИ ...

-

Наличието на по-големи количества
дървесни сортименти и с по-високо качество е резерв за по-добра реализация
на дървесината в дадено ДГС /ДЛС/, тъй
като дава гъвкавост при действителната
реализация, която може да се отклонява, но благоприятно по отношение на
разчетената.

3.

4.
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ANALYSIS OF MARKET REALIZATION OF TIMBER FROM FOREST AND GAME ENTERPRISES AT REGIONAL FORESTRY BOARD – KYUSTENDIL. RESOURCES FOR ITS
IMPROVEMENT
1

Rumen Petrin1, Ivajlo Markoff 1, Kiril Bogdanov 2
Forest Research Institute, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria
2
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract

The present research analyses the dynamics in market realization of timber produced in forests of Regional Forestry Board – Kyustendil in the period 2002-2010. The percentage of market realization and the index of realization effectiveness (IRE) were analysed for the separate divisions of RFB – Kyustendil. The index of realization effectiveness (IRE), which is introduced here for the first time (author R. Petrin), is a term and index representing
correlation of the percentage of valuable realization towards percentage of quantitative realization. The higher
valuable-realization percentage shows accounted sale of timber at prices higher than planned ones, which depends
on ways of timber realization, market demand, the way the planning itself has been developed and other factors.
The analysis of market realization of timber in RFB – Kyustendil for the period 2002-2010 shows that biggest timber quantity was planned and 100% realized in 2004 – 315 560 m3 (4,03 million BGN). The percentage realization
of plans for timber realization could be accepted as good on the years 2004 (100%), 2003 (92%), 2010 (90%),
2002 (82%) and 2008 (72%). For the rest of reported years the percentage of realization is satisfactory - over
50% in 2006 (65%) and 2009 (53%), or unsatisfactory - under 50% in 2005 (20%). In 2005 the percentage realization is record-breaking low – 20% in payment in kind and 17% in value. There are some resources for improvement of market realization of timber in RFB – Kyustendil and they should be found both in improving of economic status of forests, and in economical-organizational and economic strategies of separate state forest enterprises and state game management stations. Important and fundamental are forms (ways) for market realization of
timber, two of them being particularly effective – the sale of standing timber according to payment per root and
the sale of timber assortment by direct agreement. The availability of bigger quantities of tree assortments with
higher quality is a possibility for flexibility in agreements and a reserve for better realization of timber in certain
state forest enterprise or state game management station.
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РАСТЕЖ НА БЕЛИЯ И ЧЕРНИЯ БОР ПРИ ЕДНАКВИ УСЛОВИЯ НА МЕСТОРАСТЕНЕ
В ЗАПАДНИ РОДОПИ
Христо Цаков
Институт за гората, Българска академия на науките, София
Резюме
Изследването проследява различията в растежните показатели – средна височина (Нср.) и среден диаметър
(Dср.) при еднакви почвено-климатични условия и дадена възраст. Потвърждават се предимствата в растежа на
белия бор върху силикатни почви и на черния бор, създаван на хумусно-карбонатни почви. Установена е връзката между дебелината на стъблата и дължината на короните на двата изследвани вида. С нарастване на степените на дебелина, различията в дължините на короните, намаляват. Проучването ще подпомогне специалистите при провеждане на лесовъдските мероприятия, при създаване и отглеждане на изкуствените борови насаждения в средния планински пояс на Западните Родопи.
Ключови думи: средна височина ( Нср), среден диаметър (Dср), степен на дебелина, бял и черен бор.
Key words: average height (Hav), average diameter (Dav), degrees of thickness, Pinus sylvestris L., Pinus nigra
(Arn).

Обследвните насаждения са създадени в пояса на кафявите планинско-горски почви
Cambisols, CM – наситени (eutric СМe), ненаситени (distric CMd), канелени (chromic (СМХ)
и рендзини (zendzic LPk – бивши хумуснокарбонатни) [7].
Зложени са 7 опитни участъка в култури и
зрели естествени бял и черенборови насаждения на територията на горскостопанските единици от Велинград, УОГС Юндола, Чехльово,
Ракитово и Батак, в хипсометричния пояс от
800 до 900 m н.в.
Дървостоите са смесени (на групи) от бял и
черен бор, расли, отглеждани и стопанисвани
по еднакъв начин, с или без вмешателство. В
опитните площи за двата дървесни вида бяха
установени средният диаметър (Dср.), средната
височина (Нср.), броят на стъблата (N), дължината на короните в % (Нк) по степени на дебелина, обемът на средномоделното дърво, бонитетът и почвената характеристика.
За проследяване и сравняване растежа по
височина с увеличаване на възрастта бяха направени стъблени анализи на средномоделните
дървета от естествените насаждения (ОП 13) и
на най-възрастната култура (ОП 11), растящи
на хумусно-карбонатна почва (рендзини) и канелено-горска. При изследване растежа по височина и дебелина за двата вида биометричните
данни на черния бор бяха определяни като базови.
В процеса на работа използвахме данните за
хода на растежа на бялборовите [2] и черборовите култури [9], на естествените насаждения
от бял бор [6] и черен бор [5].

Увод
Иглолистните гори в Родопите се отличават
с ясно изрзени флористични пояси, формирани
чрез височинно зониране и диференциране на
почвено-климатичните условия. В Западните
Родопи иглолистните гори заемат 69,1% от
общата площ на планината и 32% – от площта
на всички наши иглолистни гори [11]. Пресиленият годишен добив на иглолистна дървесина в
недлечното минало и природни бедствия (силни
ветрови аномалии) са довели до създаване на
обширни комплекси от изкуствени насаждения
от бял и черен бор.
Целта на това изследване е насочена към
установяване растежа на белия и черния бор по
дебелина и височина при еднакви (или специфични) почвени месторастения и микроклимат
в изкуствено създаденитте дървостои в западната част на Родопите.
Обекти и метод на работа
В морфотектонско и физикогеографско отношение районът на изследване е съсредоточен в Баташко-Дебрашката подобласт, в нейната северозападна част от планинските ридове
Алaбак, Къркария, подножието на Баташката
планина и Чепинската котловина. Областта е с
преходно-континентален климат (планински
вариант на умереноконтиненталния климат),
със средногодишна температура 9 С, вътрешногодишен ход на валежите (560 mm), с два
максимума (юли и ноември). Валежите са помалко в сравнение с други планински райони с
близка надморска височина, поради т. нар. валежна сянка [4].
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нови, че черноборовите дървостои са по-ниски
с -14,1%, а различията са от -7,5% (ОП 7) до
25,3% (ОП 1), в сравнение с бялборовите. По
отношение на средния диаметър разликите в
средните дебелини на черния и белия бор са
пак в полза на белия бор (-15,8% в диапазона
от -5,4% (ОП 11) до -30,2% (ОП 3) по-малки
диаметри за черния бор).

Резултати и обсъждане
В табл. 1 е показана таксационната характеристика на опитните площи в района на изследване и базовите данни от таблиците за хода
на растежа на културите и естествените насаждения от бял и черен бор, при идентични условия на меторастене – ІІІ бонитет. От анализа на
данните за растежа по височина (Нср.) се уста-

Табл. 1. Таксационна характеристика на опитните площи в района на изследване
№
ОП

Произход

н.в.

изл.

1

Изк.

900

Ю

2
3
4
5
6

7

8

9

10

11

ТХРП за
Изк.

Ю

ТХРП за
Изк.

900

Ю

ТХРП за

Изк.

800

Ю

ТХРП за

Изк.

800

С

ТХРП за

Изк.

12

ТХРП

13

Изк.

14

900

ТХРП за

800

850

Ю

С

Месторастене
осн.
почвен
скала
тип
Каф. г.
гранит
eutric
CMе
ббк
чбк
Каф. г.
гранит
distric
CMd
ббк
чбк
Каф. г.
гранит
distric
CMd
ббк
чбк
Кан.
гор.
биотит
chromic
CMx
ббк
чбк
Кан.
гнайс
гор.
шисти
Calcaric
CMc
ббк
чбк
Кан.
гор.
гранит
chromic
CMx
ббк
чбк
МраХум.
мор
карб.
вароRendzic
вик
LPk
ббк
чбк

Дървостой
бонитет
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ

ІІІ

ІІІ

ІІІ

ІІІ

ІІІ

състав
бб

възр.
25

чб
бб
чб
бб

25
30

чб
бб
чб
бб

30
35

чб
бб
чб
бб

35

35

чб
бб
чб
бб

35

35

чб
бб
чб

35

бб

40

чб
ІІІ

ІІІ

ІІІ

бб
чб
бб

40

90

чб
бб
чб

90

Нср

%

10,4

Dср

%

Обем
ср. мод.
стъбло
0,0508
0,0306

12,2

8,3

-25,3

9,7

-25,8

11,1
8,8
11,7

+15,9
+5,7

10,4
10,4
13,8

-17,3
+6,7

-66,0

0,0871

10,5

-12,3

10,6

-30,2

12,8
10,5
13,0

+8,6
0,0

12,0
12,3
15,8

-15,0
+13,8

0,0462

-88,5

0,1270

11,8

-10,2

12,7

-24,4

14,5
12,1
11,5

+10,3
+2,5

13,4
14,1
12,0

-17,9
+9,9

10,7

-7,5

11,7

-2,5

14,5
12,1
13,6

+20,7
11,6

13,4
14,1
14,4

+10,4
+17,0

12,0

-13,3

13,5

-6,7

14,5
12,1

+6,2
+0,1

13,4
14,1

-7,5
+4,3

14,4

%

0,0699

-81,7

0,0650
0,0572

-13,6

0,1110

15,7

0,0857

-29,5

0,1390

12,4

-16,1

14,9

-5,4

15,8
13,7
20,0

+8,9
+9,5

14,9
15,6
27,8

-5,4
+4,5

21,0

+4,8

30,9

+10,0

21,7
19,1

+7,8
-9,9

27,6
27,6

-0,1
-11,9

0,1080

-28,7

0,7010
1,0200

+31,3

Интерес представлява сравнението на биометричните показатели (Нср. и Dср.) на изследваните дървостои с еквивалентните, от растежните модели (таблиците за хода на растежа) на
двата вида в културите и естествените насаждения.
По отношение на табличните и действителните стойности при ІІІ бонитет за Нср. – черноборовите култури са по-високи с 4,9%, бялборовите – с 11,8%, като в някои случаи имаме

Не е по-различна и картината по отношение
обема на средното моделно стъбло. Във всички
възрасти черният бор има по-тънки и с помалък обем средни стъбла – с 51,3%.
При естествените насаждения черният бор
има преимущество с +4,8% по отношение
растежа си по височина, +10,0% – в растежа
по дебелина и с +31,3% – на средномоделното стъбло.
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белия бор (-0,1%) и доста по-различен -11,9%
– при черния бор.
Ако сравним растежа по височина по степените на дебелина (табл. 2) се вижда, че при
всички степени на дебелина височините на белия бор превишават тези на черния бор от културите. С нарастване на ранга на степените по
дебелина, се увеличава и разликата във височините в полза на белия бор – от 0,5 до 1,6 m.

пълно съвпадение (ОП 3 – за черноборовите
култури) или +6,2% разлика – за бялборовите
(ОП 11).
Средният диаметър на черноборовите култури (от таблицата) е с +9,4% по-висок, а за
бялборовите е по-малък с -8,4%.
При естествените насаждения табличният
модел, във връзка със средната височина, е с
+7,8% по-висок, а за черния бор по-нисък с 9,9%. Средният диаметър е много близо при
Табл. 2. Височини на белия и черния бор
Дървесен
вид
6
8
10
Бял бор
7,8
9,9
11,2
Черен бор
8,0
9,4
10,6
Разлика в m
-0,2
0,5
0,6

от култури, при еднакви степени на дебелина
Степени на дебелина
12
14
16
18
20
11,9
12,5
12,9
13,6
14,1
10,9
11,6
11,6
12,0
12,5
1,0
1,1
1,3
1,6
1,6

и условия на растеж
Разлика max
и min H
22
15,2
7,4
14,2
6,2
1,0

ния, с тенденция да се запази тази разлика и в
бъдеще (фиг. 1, ОП 11).
От възникването си до 90-годишна възраст в
естественото насаждение, израсло на хумуснокарбонатна почва, имаме обратен ход на растежа по височина, с превес на черния над белия бор (фиг. 2, ОП 13).

Тази тенденция се потвърждава и при проследяване на различията в крайните степени на
дебелина. Разликата между височините при
степен на дебелина 6 и 22 за черния бор е 6,2
m, а за белия бор – 7,4 m. Тези данни говорят
за различен темп на растежа, диференциация
на дърветата и генетични възможности на вида.
Белият бор на силикатни почви (до 40годишна възраст) превишава по височина чер-

Фиг. 1. Растеж по височина на белия и черния бор на
канелена горска почва в ОП 11

Фиг. 2. Растеж по височина на белия и черния бор
на карбонатна почва в ОП 13

на дебелина, около средния диаметър. При
черния бор процентното разпределение е с ляв
ексцес, а дърветата са съсредоточени в потънките степени.
Представеното процентно разпределение на
дърветата в естествените насаждения (фиг. 4),
показва натрупване на черноборовите дървета
в по-дебелите степени, в сравнение със стъблата на белия бор. От графиката се вижда, че
черният бор достига до степен на дебелина 48
cm, а белият – 42 cm.

Известно е, че гъстотата на дървостоите
влияе по-силно върху растежа по дебелина,
отколкото върху растежа по височина [8]. За да
сравним растежа по дебелина на двата дървесни вида, ще разгледаме разпределението на
стъблата в проценти по степени на дебелина
(фиг. 3 и 4).
В първия случай (фиг. 3) белият бор има поголям процент стъбла в по-високите (подебели) степени на дебелина. Над 60% от дърветата са концентрирани в централните степени
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Фиг. 3. Процентно рзпределение на стъблата по
степени на дебелина за белия и черния бор на
силикатни почви

Фиг. 4. Процентно рзпределение на стъблата по
степени на дебелина за белия и черния бор в ОП 13

х – степени на дебелина.

Влиянието на почвените типове се отразява
както върху обема на отделните стъбла, така и
върху запаса на средните моделни стъбла
(табл. 1). Средните моделни стъбла на културите от бял бор, растящи на кафяви горски
почви, имат от 66 до 82%, а върху канелени –
27 до 68% по-големи обеми от тези на черния
бор, приети за база на сравнение. Но върху
хумусно-карбонатни почви моделните стъбла
на черния бор са с около 30% по-голям обем
от бялборовите.
Всички сравнения, коментирани дотук доказват предимствата на белия бор, растящ върху
силикатни почви и на черния бор – върху хумусно-карбонатни почви.
Поради своите биологични особености, белият и черният бор формират различни по дължина, ширина (диаметър) и гъстота (облистеност), корони. За различни пручвания тези параметри обикновено се свързват с диаметъра
на гръдна височина (D1.3). У нас има изведени
зависимости между (D1.3) на стъблото и (Dк) на
короните за бялмуровите култури [10], за акациевите насаждения [12], за нуждите на залесяванията в 15-годишни култури от бял и черен
бор [1] и на 19-годишни стъбла от бял бор [3].
На фиг. 5 е показана връзката между дебелината на стъблата и дължината на короните в
проценти за черния и белия бор, при еднакви
условия на месторастене. Тази връзка е интерпретирна с линйна функция, изразена със
следните уравнения:
черен бор y=0,5x+41,9,
(1)
бял бор y=1,05x+27,8,
(2)
където
у – дължина на короната в %,

Корелационните коефициенти (R) са: за черния бор – 0,94, за белия бор – 0,91.
При тестване на днните се установи, че с
увеличване на степените на дебелина, процентната разлика в дължините на короните (Нк) на
двата дървесни вида намалява, в по-високите
степени – тя почти не съществува (фиг. 5).
Графичният израз за процентната дължина
на короните на черния бор е права линия, с помалък наклон, в сравнение с тази на белия бор.
Това се потвърждава от по-малкия ъглов коефициент (0,5) в аналитичните изрази и е указание, че по-тънките стъбла на черния бор се самоокастрят много по-слабо от бялборовите.
Големите корони намаляват процента на строителна дървесина и не са най-рационални за
общата стъблена производителност на насажденията.

Фиг. 5. Дължина на короните в % при белия и
черния бор по степени на дебелина
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култури в проучения регион на Западните Родопи, са с добри потенциални възможности и
здравен статус. При бъдещи залесителни мероприятия черният бор би трябвало да се препоръчва само на хумусно-карбонатни почви.

Заключение
От проведеното изследване върху растежа
по височина и дебелина на култури и естествени насаждения от бял и черен бор, в създадени
и растящи в северната част на Западните Родопи при еднакви условия на месторастене, могат
да се направят следните изводи и препоръки:
- белият бор в културите превишава по
височина с 14,1% и по дебелина – с
15,8% черборовите култури;
- в естествените насаждения, израсли на
хумусно-карбонатни почви черният бор
има преимущество с +4,8% по отношение на растежа си по височина и с
+10,0% – нарастване по дебелина, което е свързано със специфичните му
изисквания към местообитанието;
- табличният модел за черноборовите култури по отношение на растежа по височина е доста по-близък (+4,9%) до
действителните данни в сравнение с бялборовите култури (+11,8%);
- средните височи на белия бор от културите превишават във всички степени на
дебелина черноборовите височини;
- средните моделни стъбла на културите
от бял бор, растящи на кафяви горски
почви имат от 66 до 82%, а върху канелени – с 27 до 68% по-големи обеми от
тези на черния бор, приети за база и
равнение;
- на хумусно-карбонатните почви (рендзини) моделните стъбла от черен бор имат
са с 30% по-голям обем от белборовите;
- установена е връзката между дебелината
на стъблата и дължината на короните в
проценти за черния и белия бор при еднакви условия на месторастене, интерпретирана с линейна функция черен бор
y=0,5x+41,9, бял бор y=1,05x+27,8;
- с увеличаване на степените на дебелина,
процентните разлики в дължините на короните (Нк) на черния и белия бор, намаляват, а в по-високите степени – те
почти не съществуват.
Изследването на растежните параметри показа, че в интервала 800–900 m, създадените
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GROWTH OF SCOTS AND AUSTRIAN BLACK PINE UNDER EQUAL SOIL CONDITIONS IN WESTERN RHODOPES
Hristo Tsakov
Forest Research Institute, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria
Abstract
The investigation follows in growth parameters – average height and average diameter under equal soil and
climatic conditions and at certain age. Priorities were confirmed in the growth of Scots pine on salicates soils and
Austrian black pine on humus-carbonate soils. Relationship between of stems and length of crowns for both investigated species was determined. By increasing of diameter degrees the differences in length of crowns decrease.
The investigation will help specialists in carrying out of silvikultural activities, in establishment and growing of pine
plantations in the medium mountain bell in Western Rhodopes.
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ФОРМАЦИИ ОТ CASTANEA SATIVA И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСТОЙЧИВОТО ИМ
СТОПАНИСВАНЕ
Груд Попов
Институт за гората, Българска академия на науките, София
Резюме
Кестеновите гори у нас са разпространени в Беласица, Славянка и на малки площи в Западна Стара планина. Те заемат едва 0,1% от горите на България, но са обект на изключително внимание поради високия социален интерес към тях и реалната заплаха от тяхното изсъхване и изчезване от флората не само на нашата
страна, но и в световен мащаб. В разработката се описват основните формации, които образуват тези гори в
района на Беласица: кестенова формация с мъртва постилка; смесена кестенова–букова формация; кестенова
формация с леска; кестенова формация с липа, габър, акация, дъб, или мъждрян; кестенови гори с чинар.
Проследени са възобновителните процеси и са установени лесовъдските методи за устойчиво стопанисване на
кестеновите гори.
Ключови думи: лесовъдство, устойчиво развитие, кестенови гори.
Key words: Forestry; Sustainable development; Castanea sativa woods.

Беласица и Славянка. От гледна точка на екологичните и биологични особености на кестеновите гори и насоките на стопанската дейност в тях, както и насоките за естествено
възобновяване на вида, са разграничени и
описани пет кестенови формации [11].
Проучвано е тяхното разпространение,
почвени условия, сукцесионните процеси. В
настоящата разработка установените формации са анализирани главно от гледна точка на
лесовъдските аспекти на проблема, с оглед
установяването на подходящи методи на управление.

Увод
В единната Европейска класификация горите от Castanea sativa се включват под индикационен номер h 9260.
Гори, доминирани от обикновен кестен
(Castanea sativa) у нас са разпространени в
Беласица, Славянка и на малки площи в Западна Стара планина. Към тях се включват и
създадени стари култури с естествен втори
етаж [3]. Заемат едва 0,1% от горския фонд
на страната. Изключително ценната дървесина
и плодове на кестеновите гори е от изключително важно икономическо и социално значение за населението в районите на тяхното
разпространение.
Масовото съхнене на тези гори, причинено
основно от Loranthus europeus и опасността
от тяхното изчезване, с последствия водещи
до обедняване на биоразнообразието на екосистемите в района и изчезването на един
дървесен вид е с очаквани отрицателни екологични последствия [4]. Проучванията в тази
насока имат за цел намаляване на съществуващия диклайн и установяване на устойчиви
екосистеми [8].
Срещат се на силикатна основна скала,
върху канелени горски почви, свежи, с добро
овлажняване в долните части на склонове със
северни и североизточни изложения. Характерна черта за старите гори е, че дърветата са
с голям диаметър, силно разклонени и нападнати от Loranthus europeus.

2. Резултати от изследването
В резултат на направеното изследване се
установиха следните кестенови формации:
- кестенова формация с мъртва постилка;
- смесена кестенова–букова формация;
- кестенова формация с подлесни видове;
- кестенови гори, смесени с липа, габър,
акация, дъб, или мъждрян;
- кестенови гори с чинар.
По-долу се дават техните общи характеристики.
2.1. Кестенова формация с мъртва постилка
Среща се главно в Беласица планина. Това
са естествени насаждения от различна възраст, разположени на свежи месторастения, в
райони, защитени от вятъра и от късните пролетни мразове. Разположени са в долните и
средните части на склоновете и пониженията,

1. Постановка и обект на проучването
Изследванията са извършени в планините
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чай стандартните дървета от обикновен кестен
Castanea sativa Mill. произвеждат едроразмерна строителна дървесина. Издънковите
букови дървета достигат размерите на средна
и дребна строителна дървесина, която се използва най-често за дърва за огрев. Смесеният състав повишава устойчивостта на екосистемата.

на северни склонове, в долната част на склона, с надморска височина от 650 до 850m.
Основните скали са силикатни. Почвите са
канелени горски-излужени и по-често оподзолени, към горната граница на разпространение на типа преходни към кафявите светли
[2]. Почвите са свежи до влажни, дълбоки,
богати, слабо каменисти.
Бонитетът на първичните ненарушени кестенови гори в зряла възраст е І, IІ и съответства на бонитета на месторастенето. Обикновенният кестен Castanea sativa Mill. в тях е
доминиращ, като участието на другите дървесни и храстови видове или липсва, или е без
практическо значение.
Тревната покривка е слабо представена от
Poa nemororalis L. (горска ливадина), Agrostis
bulgaris L. (обикновенна полевица), Dactylus
glomerata L. (ежова главица) и др. [4].
С умело регулиране на количеството светлина, което достига до почвата, почти винаги
възобнновителните процеси протичат нормално.

2.3. Кестенова формация с подлесни видове
Тези екосистеми са разположени в зоната
от 500 до 650 m надморска височина. Това
са разновъзрастни насaждения от обикновен
кестен Cаstаnea sativa Mill., предимно на богати месторастения. Площта под склопа на
дървостоя е покрита повече от 80-90% от
плътна част от леска (Corylus avelana L.) и
подлесни видове. Този тип гора спада към
така наречените „трудновъзобновяващи“ се по
естествен път. Конкуренцията между основния дървостой, съставен от обикновен кестен
(Castanea sativa Mill.) и подлесните видове е
„спечелена” на този етап от дървесния вид.
Не така стоят нещата при бъдещо разреждане
на дървостоите. Поддържането на дървостоя
при по-висока плътност, даже с риск да се
загуби част от прирастта до турнусния период, е препоръчителен начин на стапанисването им. Естественото възобновяване е невъзможно без скъпо струваща лесовъдска намеса.

2.2. Смесена кестенова–букова формация
Това са предимно кестенови насаждения, в
които обикновения кестен Castanea sаtiva
Mill. участва с повече от 30% от състава.
Разположени са на северни склонове от
750 до 900 m н.в., като освен долната част
на склона те се настаняват и в горната, победна част от релефа. Почвата е средно богата свежа.
Като правило средната възраст на бука
Fagus silvatica L. се движи от 30 до 50 години, а възрастта на обикновения кестен
Castanea sativa Mill. е над 130 години. Основният дървостой от обикновен кестен е
сменен предимно с бук Fagus silvatica L.
Формира плътен склоп. Буковите стъбла в поголямата си част са с издънков произход.
Това са среднобонитетни букови месторастения от ІІІ и ІV бонитет. На места под силното
влияние на човешка дейност дървостоите са
от V бонитет. Като най-вероятна причина за
това се счита, че в миналото местното население и горовладелците са ползвали букът
Fagus silvatica L. за огрев, а дърветата от
обикновен кестен Castanea sativa Mill. са
оставяни да плодоносят [7]. По своя строеж
тези гори имат характер на средностъблено
стопанство, познато главно в Западна Европа.
Според Шютц [12] така се формира нискостъблена гора под високостъблена. В този слу-

2.4. Кестенови гори, смесени с липа, габър,
акация, дъб, или мъждрян
Тези гори се формират в резултат и като
следствие на възможностите на месторастенето. Поради стръмния характер на планина
Беласица, условията на месторастенията бързо са менят в рамките на едно насaждение.
Така са се оформили групи от различни дървесни видове. Като правило, на по-богатите
месторастения е настанен обикновеният кестен Castanea sativa Mill., а на по-бедните,
останалите дървесни видове. В по-голямата си
част това са силно дренирани и бедни месторастения.
Насажденията, които се формират, са разнородни по произход (семенно-издънков),
разновъзрастни и сложни по строеж.
Стопанисването на тези гори следва да се
извършва на принципа на изборното стопанисване. Резултатът от нашите опити за бонитиране на кестеновите месторастения показаха, че между бонитета на месторастенето и
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дървета на възраст над 150 г. Отличителна
особеност е своеобразният хабитус на дърветата - силно разклонени корони с по няколко
клона излизащи от височина 3-5 m на основното стъбло. Дърветата носят следи от човешка намеса в миналото, изразяваща се в
изсичане на отделни клони (вероятно изсъхнали или заразени с имел). Естествените кестенови насаждения в миналото са стопанисвани
като градински тип насаждения. Влошено фитосанитарно състояние и наличие на вредители и болести застрашаващи дървесния вид.
Интензивно антропогенно въздействие, изразяващо се в събиране на плодовете и намаляване на възможностите за естествено възобновяване.
Биологията на кестена: Силно
светлолюбив вид; изключително бързорастящ;
плодоноси почти ежегодно, плодовете му запазват кълняемоспособност в почвата до 3 г.,
започва да плодоноси от ранна възраст - още
след 3 г. Голяма издънкова производителност.
Способност на кореновите и пъновите издънки
да развиват самостоятелна коренова система,
както и препоръчителните ниски турнуси на
практика обезмислят значението на вида възобновяване-семенно или издънково.
Лесовъдската дейност трябва да се насочи
към поддържане на млади насаждения и толериране, както на семенния, така и на издънковия подраст.

бонитета на дървостоя има значително несъответствие. Причината, поради която са се
формирали по-нископродуктивни кестенови
дървостои, е антропогенната дейност. Това
показва, че потенциалът както на месторастенето, така и на вида, на настоящия етап не се
използват пълноценно.
2.5. Кестенови гори с чинар
Тази формация е разположена предимно
по влажните дерета и потоци под формата на
ивици в предпланинската част на планината.
Формацията е разпространена между 450
и 600 m надморска височина. Наклоните са
стръмни до много стръмни от 15 до 35о. Изложенията са предимно северни. Основната
скала е гранито гнайс. Почвите са главно канелени - излужени, глинесто песъчливи, рохки, дълбоки, богати и свежи.
От този тип формация се срещат както
млади насаждения на 40 годишна възраст,
така и престарели насаждения до 200 годишна възраст. Средната склопеност е 0,7. Дървостоите достигат до 20 метра височина, при
среден бонитет ІІІ.
В дървостоя като съдоминантни видове в
първия етаж са кестенът и източният чинар,
чиито участие достига до 5 десети от състава
му. Единично се срещат Alnus glutinosa L. и
Prunus avium L.
Склопеността на храстовият етаж е малка
и достига до 0,3. Този синузии се формира
от: Corilus avelana L., Cornus mas L.и Celtis
australis L.
Възобновителните процеси протичат в полза на сенкоиздръжливите видове Fagus
sylvatica L. и Tilia platyphyllos Scop.
Тревната растителност е със сравнително
малко покритие до 30%, но с голямо видово
разнообразие като: Campanula sparsa Friv.,
Lychnis coronaria L. Salvia verticillata L.,
Fragaria vesca L., Dactylis glomerata L., Salvia
glutinosa L., Lathyrus aureus Stev., Lichnis
coronaria L. и др.

4. Лесовъдски системи
Лесовъдските системи се съобразяват с
биологичните особености на вида: светлолюбив и същевременно взискателен към почвените условия и влажностния режим; големи
репродуктивни възможности – обилно семеношение и бърз растеж на младите фиданки.
Възможностите за стопанисване и естествено
възобновяване на горите са свързани с имитиране на репродуктивната стратегия на видовете. При кестена възобновителният процес
ежегодно се компрометира от събирането на
плодовете. При тази ситуация традиционните
лесовъдски системи на постепенната и групово постепенната сеч, водят до замяна на кестеновите гори със сенкоиздръжливи видове.
Запазването на хабитата може да се постигне
чрез водене на сечи с последващо изкуствено
възобновяване. Подходящи са голата сеч на
малки площи и неравномерно постепенната
сеч [5].

3. Режими на управление
Характерни лесовъдски особености: Кестенът (Castanea sativa Mill.) като едификатор
за тези гори е застрашен от изчезване вид и
респективно с това е свързана и загубата на
хабитата като цяло. Цел на лесовъдската дейност е създаване условия за съхраняването на
кестена в състава на хабитата. Естествените
гори от обикновен кестен са съставени от
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тивни фиданки от обикновен кестен Castanea
sativa Mill. С цел подпомагане на възобновяването е необходимо да се извърши внасяне
на кестенови плодове през есента.
Проведените опити показват много добро
възобновяване от обикновен кестен още през
следващата година. Решаващо за успеха на
този вид сеч е наличието на 3 до 5 броя дървета от обикновен кестен на дка. Освободените корони на останалите в площите кестенови
дървета, много бързо реагират на осветлението. Короните се разрастват и дърветата започват да плодоносят обилно. Влияние оказва
и наличието на отпадъци след сечта, които
възпрепятстват събирането на плодовете и
подпомагат възобновяването. В следващите
години да се регулира не само състава на
насаждението, но и произхода на фиданките
от обикновен кестен. Намаляването на броя
на кестеновите дървета на хектар, да се извърши за сметка на пънните и стволните издънки, след като бъде решен въпроса за състава на насaждението.
За да се осигурят достатъчно и качествени
семена за естествено възобновяване е необходимо да бъде забранен добива на плодове.
Тъй като плодовата реколта се формира за
три години [1] важно условие е да се забрани
брането на плодове минимум две години преди сечта. Това се налага по две причини: едната е, че местното население има навика да
брули плодовете, с което се нараняват заложените от предходните години плодни пъпки,
а втората е - необходимостта повече семена
да попаднат в почвата, с което се предполага,
че могат да покрият по-изредените части от
насаждението.
Структурата на естествените кестенови гори е оформена от стари кестенови дървета
(т.нар. „баби”) на възраст над 150 г. и единични групи от млади дървета на възраст 3050 г., които много често са с изкуствен произход. Основният дървостой от обикновен
кестен Castanea sativa Mill. е сменен предимно с бук Fagus silvatica L. и другите му
спътници. Те са формирали плътен склоп,
под който е невъзможно да се настани кестеновия подраст. Това предполага при стопанисването на тези гори да се проведат сечи,
които са съобразени с биологията на кестена,
за да може да се гарантира възобновяването
на кестена и се използва дори минималното
естественото възобновяване [6].
Естественото възобновяване е възможно

4.1. Методи на възобновяване
При краткосрочно постепенните сечи при
първата фаза се постига слабо просветляване
на склопа на насаждението, в състава на подраста се въстановяват сенкоизръжливи дървесни видове като бука и габъра, които след
време извършват подмяната на обикновения
кестен Castanea sativa Mill. Подобни затруднения идват и от настаняването на леската.
Наличието на подраст от видове, които в млада възраст понасят засенчване като бук Fagus
silvatica L., сребролистна липа Tilia argentea
Desf., дива череша Cerasus avium Moench.,
също затрудняват естественото възобновяване
на вида. На по-осветените места и там, където почвените микроусловия са по-бедни, се
появяват мъждрян Fraxinus ornus L., обикновен габър Carpinus betulus L., акация Rubinia
pseudoacacia L. и други светлолюбиви дървесни видове. Това показва, че при едно невнимателно стопанисване на кестеновите гори,
тези дървесни видове в последствие могат да
изместят обикновения кестен дори в чистите
насаждения. При неправилно стопанисване на
насаждения, които още не са във възобновителна зрелост, съществува реална опасност
от смяна на основния дървесен вид. Ето защо,
въпросът за регулиране на състава в млада
възраст е изключително важен. Всяко недооглеждане в това отношение може да бъде фатално. С решаването на този проблем при
извеждане на възобновителните сечи, шансовете на естественото възобновяване са изключително високи.
Воденето на сечи по традиционите методи
не дава желаните резултати, поради биологичните особености на кестена. При така
формиралите се насаждения с кестенови дървета на висока възраст около 150-160 години
и плътен склоп от бук на възраст от 30 да 50
години, най-подходяща вид възобновителна
сеч е „неравномерно постепенната сеч” с
дълъг възобновителен период. При извеждане
на сечите се спазват следните специфични
особености: Залагат се котли със сравнително големи размери на местата, където преобладава бука (Fagus silvatica L.) Големината на
сечищата е до 1,0 hа. Сливането на сечищата
да се извърши след 3 до 5 години. С цел да се
използва издънковото възобновяване на кестеновите дървета, най-подходящ сезон за извеждането на сечта е периодът от 15.03. до
01.04. След сечта, на следващата година се
появяват достатъчен брой семенни и вегета-
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4.3. Прочистки
Регулира се състава и премахва конкуренцията на силно разрастли се дървета. От особено значение е извеждане на сечта в издънково възобновените участъци. Поради големия брой издънки, излизащи от един пън, се
наблюдава така наречения „блоков ефект”.
Разкъсването на тези биогрупи би могло да
доведе до нежелани резултати. Въпреки това
опасение, в края на вегетациония период през
същата година се извършва отглеждане в биогрупите, като се оставят от 3 до 5 броя издънки на пън, в някои части и по 2 броя на
пън. Резултатите след третата година от извеждане на отглеждането показаха, че практически няма разлика в растежа на фиданките
при двата модела. Оставянето на повече по
брой фиданки дава възможност за по-добра
селекция.
Важно условие за успеха на издънковото
възобновяване е правилното определяне на
броя и разположението на оставащите издънки. В резултат на лоша селекция и неподходяща технология при отглеждането на издънките те захраставяват. Извършването на резовете с недобре заточени инструменти и високите резове са довели до „захраставяване” и
способстват за лесно заразяване. Подходящ
сезон за отглеждане на издънковия подраст е
до 01.05 и след 15.09. до началото на първите снеговалежи.

само около старите дървета „баби” след като
се отворят просветлени петна (прозорци).
Тези дървета нямат формирано централно
стъбло, в по-голямата си част са изсъхнали
до ½ от короната, а останалата част е покрита
с леторасли. Големината на прозорците трябва да се съобрази с размера на короната на
тези дървета. Не трябва да се допуска отварянето на прозорци с големина, по-голяма от
три пъти проекцията на короната. Това налага
около тези дървета да се премахнат другите
дървесни видове, главно от бук, независимо
от техния произход. Поради големия размер
на короните, на места тези прозорци ще имат
характер на котли. В котлитe голяма част от
едро-размерните дървета от кестен са в незадоволително състояние, те също трябва да се
изсекат. Премахването на дърветата се извършва в периода след узряването на семената, за да може да се ползват за естествено
възобновяване. Наред с това, в бъдещето възобновяване на обикновения кестен в този
случай, голяма част от появилия се подраст
ще бъде с издънков произход. Наблюденията в
такива сечища показват, че тяхната коренова
система е все още жизнена и кореновите издънки се вкореняват добре. След освобождаване на площите по този начин, през пролетта
на следващата година е наложително да се
попълнят по изкуствен път участъците, където
се очаква да няма достатъчно поници.
Издънковото възобновяване в така изведени сечи през втората година е повсеместно,
броят на трите вида издънки пънни, коренови
и стволни, се движи от 17 до 46 броя на пън,
а средно по 24 броя на един пън за опитната
площ. Наблюденията на такива обекти, две
години след сечта, показват, че една голяма
част от фиданките с вегетативен произход са
механично неустойчиви даже на средно силен
вятър. Това са предимно стволните издънки.

4.4. Прореждания и пробирки
Извеждат се по върхов метод. Интензивността на сечите е различна в зависимост от
състоянието на отделните биогрупи и не бива
да надвишава 20-25% по маса. При наличие
на информация за екземпляри с ценни качества на плодовете, и в добро здравословно състояние отгледните мероприятия се съсредоточават върху тях, независимо от качествата на
стъблото. С предимство се премахват дървета
със следи от Cryphonectria и нападнати от
Loranthus europeus.
Селекционно – подобрителна работа Важен
момент от съхраняването на кестеновите хабитати е правилната селекция. Полагането на
грижи за опазване на дърветата в миналото,
несъмнено е било свързано и със селекция на
екземпляри с най- добри качества на плодовете. Съществува и значително разнообразие по
отношение на сроковете на узряване на плодовете и вкусовите им качества. Прилагане на
стандартни лесовъдски мероприятия е свър-

4.2. Осветления
Извеждат се в петната с извършено изкуствено залесяване и с наличие на естествено
семенно възобновяване. Целта е толериране
на кестеновите фиданки и елиминиране на
конкуренцията на храстови и нежелани дървесни видове – Corylus avellana, Rubus
hirsuta, Tilia platyphyllos, Carpinus orientalis,
Ostrya carpinifolia. Особено важно е създаване
на чисти групи от вида с цел производство на
качествена дървесина.
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за естествено възобновяване. Поради намаляване на добитъка през последните години повредите от него са незначителни и не указват
съществено влияние на кестеновите гори.

зано преди всичко със селекция на дърветата
по показатели за качество на стъблото. По
този начин при маркиране и извеждане на
сечите се премахват дървета с много добри
качества на плодовете. Унищожава се генетичен фонд, който е резултат на продължителна
селекция.
Стопанисването на кестеновите гори има
две цели – производство на дървесина и на
качествени плодове. Постигането на допълнителна стопанска цел пред насажденията –
производство на плодове изисква наличието
на информация за качествата на плодовете на
всеки екземпляр от насажденията. Това е необходимо за вземането на правилни решения
при отбелязване на дърветата за сеч. Наличието на подобна информация ще бъде от полза
и в значителна степен ще подпомогне стопанисващите органи при лесовъдските намеси.
Набирането на информацията е свързано с
инвентаризация на насажденията в периода на
зреене на плодовете и описване, картиране и
отбелязване на дърветата с най-ценни качества. Набирането на база данни за наличното
формово разнообразие е изходна основа за
размножаване на дърветата с ценни качества
и използването им в залесителната практика
[10]. Паралелно с оценката на плодовете
трябва да се извърши и оценка на здравословното състояние на дърветата и по специално
наличие на Cryphonectria и Loranthus
europeus. Оценката на здравословното състояние ще даде по-пълна представа за степента
на нападение върху насажденията и основа за
започване на работа по селекция на устойчиви
на Cryphonectria клонове.
Необходима е паспортизация на отделните
дървета, който се оказва, че са устойчиви на
ендотиевия рак и те да са база за отселекциониране на устойчиви формации. Опитите за
въвеждане на чужди видове кестен се указаха
неуспешни.

Изводи
1. Да се толерира основния дървесен вид –
кестена, като при участие в насажденията
с над 30% да се счита за основен.
2. При стопанисване на насаждения от други
дървесни видове, да се толерира кестена,
като намесите бъдат насочени в посока
възстановяване на хабитата.
3. При водене на селекционни сечи водещи
да бъдат устойчивостта на дърветата към
Cryphonectria и качествата на плодовете.
4. При извеждане на лесовъдските мероприятия да се прилагат щадящи екосистемите
технологии.
5. 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.
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4.4.Паша
Поради разположението на кественовите
гори в близост до населените места, пашуването на домашни животни е фактор, който в
зависимост от степента на въздействие може
да окаже негативно въздействие. Козите са в
състояние да свалят кората на дървета до 5
годишна възраст и наред с повредите върху
фиданките могат да влошат състоянието и на
млади насаждения. Пашуването на свине е
свързано с компрометиране на възможността
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CHESTNUT (CASTANEA SATIVA) FORMATIONS IN BULGATIA AND THEIR
SUSTAINABLE MANAGEMENT
Grud Popov
Forest Research Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
Abstract
Bulgaria’s Chestnut forests are situated in the mountains Belassitsa and Slavyanka and also on small plots in
the western part of the Balkan mountain. Their area is no more than 0,1% from the total forest area of Bulgaria.
Nevertheless, they are considered very important because of their social impact and because of the real treat of
their extinction as a flora component not only in Bulgaria but also all over the world. In the present paper, the
basic chestnut formations found in the Belassitsa are: chestnut forests with leaf covered soil; mixed chestnut and
beech forests; chestnut forests with hazelnut shrubs; chestnut forests with linden, hornbeam, locust, oak or
manna-ash; mixed chestnut and plane-tree (sycamore) forests. The natural reproduction processes have been
evaluated a set of silvicultural methods for sustainable treatment of chestnuts forests is proposed.
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ГОРЕЩИ ТОЧКИ – ГОРИТЕ И КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ. ПРОГРАМА ОТ
МЕРКИ ЗА АДАПТИРАНЕ НА ГОРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НАМАЛЯВАНЕ
НА НЕГАТИВНОТО ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ ВЪРХУ ТЯХ
Валентина Маринова, Любчо Тричков, Николай Василев
Изпълнителна агенция по горите, София
Резюме
Глобалните промени в климата и вредните въздействия върху природните ресурси, здравето на хората,
прехраната и ежедневната ни дейност се приемат за една от най-сериозните заплахи за устойчивото развитие
на планетата. Учените смятат, че повишаването на концентрацията на антропогенно произведените парникови
газове и най-вече на въглеродния диоксид в атмосферата е основният виновник за промяната на климата. Горите играят решаваща роля при поглъщането и съхранението на въглерода и по този начин спомагат за нашата
защита от климатичните промени. Международната организация на експертите по изменението на климата
(Intergovernmental Panel on Climate Change - IРСС) съобщава през 1990 г., че последиците от климатичните
промени са вече факт и са необходими спешни мерки. В разработката е направен преглед относно по-важните
събития и горещите точки свързани с горите и климатичните промени в международен и национален мащаб в
рамките на Изпълнителна агенция по горите. Освен това са представени и интерпретирани материали, свързани с извършеното проучване по проекта FUTUREforest по програмата INTERREG IV C по който ИАГ е проектен
партньор и с изготвената „Програма от мерки за адаптиране на горите Република България и намаляване на
негативното влияние на климатичните промени върху тях”.
Ключови думи: климатични промени, Протокол от Киото, „Програма от мерки за адаптиране на горите Република България и намаляване на негативното влияние на климатичните промени върху тях”, климатични
сценарии, зони на уязвимост.
Key words: climate changes, Kyoto Protocol, „Programme of measure for the adaptation of the forests in the
Republic of Bulgaria and mitigation of the negative impact of the climate changes on them”, climate change
scenarios, vulnerability zones.

нични съединения) вследствие извършването на
голям брой и разнообразни човешки дейности,
най-вече – изгарянето на изкопаеми горива,
редица индустриални и битови дейности, водещи до увеличаване отделянето на парникови
газове, изсичането на горите и намаляване на
горските площи и др., при което се повлиява
естественият цикъл на тези газове в атмосферата.
Днес последиците от покачването на температурата може да се видят в топенето на ледниците и на ледовете в Арктика и Антарктика, в
променящото се разпределение на валежите от
дъжд и сняг, във все по-резките засушавания и
горещи вълни, във все по-голямата сила на
тропическите циклони и др.

Увод
Климатът, или по-точно – климатичната система на Земята (тя включва океаните, атмосферата, земната повърхност и всичко върху
нея), както и на другите планети от Слънчевата
система, се е променял в течение на миналите
хилядолетия, променя се в съвременната епоха
и ще продължи да се променя в резултат на
сложно взаимодействие на естествени фактори, действащи извън (слънчевата радиация) и
на планетата (атмосферната циркулация, характер и особености на подложната повърхност).
Изменението на климата е една от найголемите заплахи, които тегнат над планетата и
човечеството. На какво се дължи изменението
на климата? Най-просто и обобщено може да
се каже, че това през последните около 150
години се дължи на човешката дейност, водеща
до засилване на естествения „парников ефект”.
Влиянието на човешката дейност е свързано
предимно с непрекъснато увеличаване на емисиите на парникови газове (въглероден оксид и
диоксид, метан, азотни оксиди, летливи орга-

1. Необходимост и цел на разработката
Необходимостта от разработката е свързана
с това, че през последните 20-30 години светът
осъзна и призна, че глобалното изменение на
климата, предизвикано от замърсяването на
въздуха в резултат от човешката дейност е
факт.
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2. Резултати и коментари
Каква е кратката хронология на по-важните
международни събития и документи, свързани
с изменението на климата, която ще позволи да
се види важността на проблема и скоростта, с
която учените, политиците, държавниците, пък
и обикновените хора го осъзнават.

Ако температурата на Земята се повиши с
повече от 2ºС над равнищата отпреди индустриалната епоха, има вероятност изменението
на климата да стане необратимо, а последиците в дългосрочен план неизмерими. От 1850 г.,
откогато започват да се правят редовни и точни
измервания, тя се е повишила с 0,76ºС. Ако не
се предприемат комплексни действия, вероятно
е през настоящото столетие тя да се повиши с
още 1,8-4ºС, като е възможно това увеличение
да достигне дори 6,4ºС, според международна
група от учени, свикана от Организацията на
обединените нации (ООН). В ход е надпревара
с времето, за да не се допусне повишаването
на температурата с повече от 2ºС. Тази надпревара вероятно ще бъде загубена, ако емисиите на парникови газове в глобален мащаб не
бъдат стабилизирани най-късно до 2020 г. и
ако след това до 2050 г. не бъдат намалени до
около половината от равнищата им от 1990 г.
Европейския съюз (ЕС) счита, че като първа
стъпка индустриализираните страни, Китай и
Индия, колективно трябва да намалят емисиите
си на парникови газове до 30% под равнищата
от 1990 г. За да подчертаят решимостта си и
да дадат пример на партньорите си, държавите
членки на ЕС се договориха да намалят емисиите на Общността най-малко с 20% до 2020 г.
Осъзнатият и признат факт, че е налице глобално изменение на климата, последица от
дейността на човека предизвика и наложи да се
търси изпълнение на общи решения на учени,
политици и държавни ръководители от всички
страни в света за мащабни и обхватни координирани действия с цел предотвратяване на
евентуална световна катастрофа.
Целта на настоящата разработка е да очертае тъй наречените „горещи точки” по проблемите на горите и климатичните промени и да
представи „Програма от мерки за адаптиране
на горите в Република България и намаляване
на негативното влияние на климатичните промени върху тях”, разработена в рамките на
проекта
„FUTUREforest”
по
програма
INTERREG IVC на ЕС. Изпълнителна агенция по
горите (ИАГ) е проектен партньор и работи по
проекта в консорциум с още шест партньора от
следните региони и страни на Европа: Бранденбург (Германия), Уелс (Великобритания), Оверн
(Франция), Каталония (Испания), Латвия и Словакия.

2.1. На международно ниво
Най-пълно и подробно описание на промените в характеристиките на климатичната система (температура на въздуха и морската повърхност, валежи, снежна покривка и др.), както и на въздействието на тези промени върху
природните и човешките системи, се дава в
изготвяните от 1990 г. на всеки 5-6 години
„Доклади за оценка на Междуправителствената
група експерти по изменение на климата”
(Intergovernmental Panel on Climate Change IРСС). През 2007 г. излезе Четвъртият от тези
Доклади, в ход е подготовката на Петия доклад.
В своите доклади Междуправителствената група затвърждава убеждението, че парниковите
газове, в следствие определени човешки дейности предизвикват климатичните промени,
които вече са вече факт и са необходими
спешни мерки. Първият Доклад на IРСС през
1990 г. изиграва решаваща роля за създаването на Рамковата конвенция на ОН за изменението на климата (United Nations Framework
Convention on Climate Change – UNFCCC), която е международният политически отговор на
глобалните климатични промени. Според резултатите, представени в Четвъртия доклад на
IPCC:
- средната глобална температура на Земята сега е 15°С, като повишението й
за миналото столетие е с 0,6°С и тенденцията е затоплянето да продължи
през XXI век с много по-високи темпове;
- нивото на моретата и океаните се е
увеличило с 10-20 сантиметра;
- повечето ледници в регионите с умерен
климат и покрай Антарктика намаляват
постоянно обемите си;
- през пролетните и есенните периоди на
последните десетилетия на ХХ-ти век,
ледът в Арктика е станал с около 40%
по-тънък.
Особено важна е Срещата на високо равнище - Конференцията на ООН по околна среда и
развитие провела се през 1992 г. в Рио де Жанейро, на която са приети - Декларацията от
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ките, свързани с гората и климата, са достатъчно ефективни и финансово осигурени.
В периода 29.11-10.12.2010 г. в Канкун,
Мексико се проведе 16-та Световна конференция на страните към Рамковата Конвенция на
ОН за климата (COP 16) и 6-та Среща на страните към Протокола от Киото (CMP 6). В Конференцията взеха участие 194 държави, които
обсъдиха глобалната политика в областта на
климата, преговаряха за приемането на конкретни мерки срещу глобалното затопляне, търсиха постигането на общо Споразумение за
опазване на околната среда, което да е продължение на Протокола от Киото. Приет бе
пакет от мерки - Споразумение от Канкун, чрез
което най-общо се постига:
- Признаване в документ на ООН, че глобалното затопляне трябва да се задържи
под 2°С, спрямо температурата от прединдустриалния период, въвеждане на
процес за определяне на дата, до която
емисиите от парникови газове ще отбележат своя връх и на цел за намаляване
на глобалните емисии до 2050 г.;
- Официално формулирани ангажименти
на развитите и развиващи се страни за
постигане на целта - задържане на глобалното затопляне под 2°С;
- Взето решение за създаване на Зелен
климатичен фонд, в който развитите
държави да мобилизират до 2012 г. 30
млрд. долара, а след това до 2020 г.
ежегодно по 100 млрд. долара, с които
средства развиващите се страни да могат да предприемат действия срещу изменението на климата;
- Договореност за засилване на действията, свързани с адаптирането към изменението на климата и за създаването на
нови механизми на пазара на въглеродни емисии;
- Стартиране на механизма REDD+, чрез
който да се предприемат действия за
намаляване на емисиите от обезлесяване и от деградация на горите в развиващите се страни и др.

Рио по околната среда и развитието; Дневен
ред за 21 век; Рамковата конвенция по изменение на климата; Конвенцията за биологичното
разнообразие и Конвенцията за борба с опустиняването. Отворената за подписване Рамкова
конвенция за изменение на климата очертава
действията, насочени към стабилизиране на
атмосферните концентрации на парниковите
газове, за да се избегнат вредните антропогенни намеси спрямо климата. В нея са описани
ангажиментите на държавите за намаляване на
емисиите на парникови газове до безопасни
спрямо изменението на климата нива.
На форума през 1992 г. страните се споразумяват да се срещнат отново, за да формулират протокол, който да обвърже развитите
страни. Срещата е проведена през 1997 г. в
Киото, а документът става известен като Протоколът от Киото. Според него индустриализираните страни се ангажират през 2008-2012 г.
да съкратят емисиите от газове, които изпускат
в атмосферата. Рамковата конвенция на ОН по
изменение на климата, приета през юни 1992
г., е ратифицирана от 189 страни, сред които и
България (1995 г.). През 2002 г. България ратифицира и Протокола от Киото, с което се
присъединява към усилията на световната общност за решаване на проблема с изменението
на климата.
Друго особено важно събитие, свързано с
климатичните промени е тъй нарeчената Среща
в Копенхаген. От 6 до 18 декември 2009 г. в
Копенхаген, Дания, се проведе 15-та Световна
конференция на страните (СОР 15). Участваха
около 8000 представители от над 170 правителства, стотици неправителствени организации
и институции, учени в областта на климатичните промени. На 19 декември 2009 г., след почти денонощни преговори между световните
лидери, беше прието необвързващо световно
споразумение за климата, наречено Копенхагенско споразумение (Сореnhagen Ассоrd).
Паралелно с Конференцията на страните в
Копенхаген на 13 декември 2009 г., под мотото "Оформяне на глобалния дневен ред за горите и климатичните промени" се проведе третият Ден на гората (Forest day). На този международен форум за горите и политиките за ограничаване на глобалното затопляне на национално и местно ниво големите организации
представиха своята работа, свързана с биогорива, бизнес решения относно глобалното затопляне и горите. Третият Ден на гората бе
насочен към постигането на гаранции, че мер-

2.2. На ниво Европейски съюз
ЕС не започва от нула борбата срещу изменението на климата. В продължение на много
години ЕС постепенно засилва мерките за повишаване на енергийната ефективност, за ограничаване на емисиите от заводите, транспорта и др., с цел насърчаване на икономиите на
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енергията. Още повече, че ЕС приема през
2000 г. и изпълнява своя Програма в рамките
на своите ангажименти по Протокола от Киото
за намаляване на емисиите с 8% до 2012 г.
чрез прилагане на над 40 мерки.
ЕС определя и ролята на селското и особено
горското стопанство за борбата с измененията
на климата. Особено внимание са обръща на
горските екосистеми, които са основен и найголям тип земно покритие на територията на
страните-членки като резервоар на въглерод и
като сериозен възобновяем енергиен източник
за производство на биоенергия. ЕС оценява
факта, че горите играят решаваща роля при
поглъщането и съхранението на въглерода и по
този начин спомагат за защита от изменението
на климата.
На ниво Европейски съюз, въпросите за устойчивото управление, многофункционалността
и промените в климата са залегнали в Стратегията за горското стопанство на Европейския
съюз и в Плана за действие в горите, като се
цели да се съхрани и увеличава целесъобразно
биологичното разнообразие, поглъщането на
въглеродния окис, целостта, доброто състояние
и устойчивостта на горските екосистеми в различни видове географски райони. От приемането на България като страна членка на ЕС, в
рамките на работните групи и Постоянните
комитети по горско стопанство и околна среда
при Главните дирекции „Земеделие” и „Околна
среда”, Министерството на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите, чрез
своите представители вземат активно участие
при обсъждането и изготвянето на съответните
документи свързани с горите и климатичните
промени. Интерес представляват и следните
документи на ЕС:
- „Бяла книга - Адаптиране спрямо изменението на климата: към европейска
рамка за действие”, определяща дейностите, необходими за укрепване на устойчивостта при справянето с измененията
на климата. Очертана е рамка за действие, в която ЕС и държавите членки могат
да се подготвят за въздействията от изменението на климата. Посочени са и бъдещи действия - организиране на работна
група за въздействия и приспособяване,
Централна информационна система за
обмен на информация, относно въздействието от изменение на климата и
др.(01.04.2009 г.);

-

„Зелена книга”, посочваща основните
предизвикателства пред европейските гори. С публикуването й, ЕК организира
общественото обсъждане на защитата на
горите в Европа от вредните въздействия
на климатичните промени (01.03.2010
г.).

3.3. На национално ниво – Р България
През изминалото столетие климатичните изменения на територията на България следват
тенденцията на глобалните:
- минималните температури са се повишили средно с 0,6°С за последните 100 години, максималните – средно с 0,4°С, а
през 2009 г. средногодишната температура на въздуха е била с 1,2 °С над климатичната норма (т.е., средната температура за периода 1961-1990 г.);
- по отношение на валежите, тенденцията е
към засушаване – намаляване сумите на
валежите, като се очаква през 20-те години на този век те да намалеят с около
10%, през 50-те години – с около 15%, а
през 80-те години – от 30 до 40%, което
ще доведе до значително намаляване на
общия воден резерв на страната.
В Програма от мерки за адаптиране на горите към климатичните промени в България и
намаляване на негативното влияние на климатичните промени върху тях [1]са цитирани
следните обобщения за климатичните промени,
в т.ч за България: Установено е, че повишението на температурите на въздуха през XX-ти век
е било най-голямо, в сравнение с предишните
векове през последните 1000 години. В България: От края на 1970 г. се наблюдава тенденция към затопляне. През втората половина на
XX в. зимите са по-меки. Осемнадесет от последните 21 години след 1989 г. са с положителни аномалии на средната годишна температура на въздуха спрямо климатичната норма на
базисния период 1961–1990 г. Средногодишната температура през 2009 г. е с 1,2 °C над
климатичната норма. Това е поредната 12-та
година с температури по-високи от обичайните
за страната. Периодите на засушаване са били
най-дълги през 40-те години и последните две
десетилетия на XX-ти век. Най-значителните
суши са били през 1945 и 2000 г. Валежите
показват тенденция към спадане в края на миналото столетие. След средата на 90-те години
на XX-ти век, годишните валежи показват тенденция към повишение в повечето райони на
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имаме създаден Национален регистър за
администриране от Изпълнителна агенция по
околна среда на квоти за емисии на парникови
газове.
Разбира се, съществуват много проблеми и
предизвикателства в националните ни политики,
свързани с изменението на климата. Например,
недостатъчно конструктивен диалог с ЕК и с
бизнеса, липса на одобрен от ЕК Национален
план за разпределение на квоти за търговия с
емисии на парникови газове за периода 20082012 г., до 2010 г. липса или недостатъчни
анализи,
проучвания,
законодателни
и
нормативни промени за прилагане на т. нар.
„Схема за зелени инвестиции”, неизбирането
на чл. 3.4. от Протокола от Киото при
представянето на Първоначалния доклад на
България към РКОНИК, недостатъчни усилия
относно предприемане на мерки за създаване
на национална система за извършване на
инвентаризация на емисиите на парникови
газове, довела до отнемане на акредитацията
на България за извършването, както на
европейска, така и на международна търговия
с емисии на парникови газове (съгласно
приоритетите
на
МОСВ,
през
първото
тримесечие
на
2011
г.
предстои
възстановяване на акредитацията на България
за търговия с емисии на парникови газове и
отваряне на достъпа на Националния регистър
до международната и европейската търговия),
липса на специализирана дирекция в състава на
МОСВ по проблемите на климатичните
промени и др.
Какво правим в България, в рамките на горския сектор, по въпроса с климатичните промени и кои са „горещите точки” свързани с
горите? Въпросът е особено актуален, тъй като
е известно, че българските гори осигуряват
около 85% от водния отток в страната или
около 3,6 млрд. м3 ресурс от чиста питейна
вода. Те имат значителна роля за намаляване
емисиите
от
парникови
газове
в
атматмосферата, като свързват въглерода в
натрупаната биомаса и фактически поглъщат
СО2. В тази връзка, адаптирането на горите
към климатичните промени се явява една от
най-важните цели на горската политика.
Проблемът е залегнал на стратегическо ниво, на ниво Програма на Правителството и на
оперативно ниво, т.е в годишната програма на
Изпълнителна агенция по горите.
На стратегическо ниво въпросът „климатични промени – гори” е поставен в Националната

страната. През последните години се увеличава
честотата на екстремните метеорологични и
климатични явления. Горната граница на широколистните гори се измества към по-голяма
надморска височина.
В нашата страна държавните институции
пряко ангажирани с проблемите свързани с
изменението на климата са Министерството на
околната среда и водите (МОСВ), Изпълнителна
агенция по околна среда и други техни структури. Политиката за намаляване и предотвратяване на неблагоприятното въздействие от изменението на климата е един от приоритетите на
МОСВ. Налице е цяла поредица от стратегически и програмни документи свързани с проблема, някои от които действащи, други с изтекъл период на действие. По-важните от тях са:
Национална стратегия за околна среда 20092018 г. и план за действие към Националната
стратегия за околна среда 2009–2018 г.,
Втори Национален план за действие по
изменение на климата – 2005-2008 г.,
Национална програма за действие за устойчиво
управление
на
земите
и
борба
с
опустиняването в България и др. Освен това,
България като страна приела Рамковата
Конвенция на ОН по изменение на климата
(РКОНИК) е задължена да изготвя и представя
съответни национални доклади и съобщения
като страна по Анекс I на РКОНИК и Протокола
от Киото за инвентаризация на емисиите на
парникови газове и за изменение на климата в
България.
Във
връзка
с
механизмите
„Съвместно Изпълнение” по Протокола от
Киото, България има подписани множество
двустранни Меморандуми/Споразумения за
намаляване на емисиите на парникови газове,
съгл. чл.6 на Протокола на Киото. Освен това,
важен финансов инструмент със средства по
Структурните фондове на ЕС по проблемите на
околната среда е Оперативна програма
„Околна среда” за провеждане на политиките в
секторите
„Води”,
„Отпадъци”
и
„Биоразнообразие”.
Важен елемент на екологичната политика на
ЕС и на България е механизма „търговия с
емисии”. Схемата за търговия с емисии е
основен инструмент на ЕС за изпълнение на
задълженията на Общността по Протокола от
Киото, въведена чрез Директива 2003/87/ЕС.
За страната ни, прилагането на Директивата
започна с присъединяването ни към ЕС на
01.01.2007 г., като в изпълнение на
изискванията на РКОНИК и на Директивата
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адаптацията на горите към климатичните промени и др.
Конкретни действия в тази посока са заложени и в годишната Програма на ИАГ. В момента имаме готов и приет от Народното събрание изцяло нов Закон за горите. В него сме
въвели като стимул-възмездяване на екосистемните функции и ползи от горите, така че се
надяваме след процеса на преструктуриране,
който предстои, да акумулираме и така нужните ни средства, за да продължим с решаване на
проблемите в горския сектор, свързани с климатичните промени!
Изпълнителна агенция по горите и нейните
регионални структури и местни предприятия –
Държавни горски и ловни стопанства работят
по изпълнението на залегналите в стратегическите ни документи действия. Освен това, в
рамките на проект – FUTUREforest, ИАГ имаше
възможността като проектен партньор да възложи на екип от научни работници разработването на „Програма от мерки за адаптиране на
горите към климатичните промени в България и
намаляване на негативното влияние на климатичните промени върху тях”, която бе изготвена
и
приета
на
Експертен
техникоикономически съвет на ИАГ в началото на
2011 г.
Изготвянето на тази Програма премина през
4 отделни етапа:
Етап 1: Изготвяне на „Анализ за състоянието
на основните компоненти в горските екосистеми” в светлината на климатичните промени.
Етап 2: Разработване на климатични сценарии, въз основа на съвременни данни и модели,
за еволюцията на климата в България през 21
век.
Етап 3: Определяне “зоните на уязвимост”
на горските екосистеми в България при климатични промени, въз основа на разработените
анализ и сценарии за промени.
Етап 4: Изработване на цялостна Програма
с конкретни мерки за адаптиране горите към
климатичните промени по зони на уязвимост на
някои основни компоненти на горските екосистеми в България.
В рамките на етапи 1, 3 и 4 бе анализирано
и разработено изменението на 6 основни компонента/направления на горските екосистеми,
а именно водите, горските почви, горското
биоразнообразие, биологичната продуктивност,
улавянето на въглерода и природните рискове.
Още при направения литературен обзор, а
впоследствие и при анализа на проблема при

стратегия за устойчиво развитие на горския
сектор 2006-2015 г. С изпълнението на заложени определени стратегически цели и мерки
се очаква цялостно подобряване на ролята и
приноса на горите към смекчаване въздействието на климатичните промени, чрез повишаване
натрупването на въглерод в съществуващите и
новосъздадените гори. Увеличаването на площта на горите чрез залесяване на изоставени
земеделски земи, голи и обезлесени територии,
ерозирани и застрашени от ерозия територии.
Ускоряването на мероприятията по отглеждането на горите и подобряване на санитарното им
състояние, ще позволи те да изпълняват подобре своите екологични и защитни функции.
В Стратегическия план за развитие на горския сектор (2007-2011 г.) е залегнала ясната и
конкретна стратегическа цел 2 в тази посока –
„Формиране и поддържане на жизнени горски
екосистеми”. В рамките на тази цел е предвидено изпълнението на следните ключови действия:
- Опазване и поддържане на биологичното
разнообразие в горите;
- Принос към изпълнението на Рамковата
конвенция на Обединените нации за изменение на климата и Протокола от Киото;
- Подобряване на защитата на горите.
Прякото ключово действие, свързано с нашата проблематика е Ключово действие 7:
Принос към изпълнението на Рамковата конвенция за изменение на климата и Протокола
от Киото с няколко основни действия:
1. Увеличаване на залесената площ на страната с 500 ха годишно;
2. Разработване на Програма от мерки за
адаптиране на горите към климатичните
промени;
3. Стимулиране използването на горската
биомаса за енергия.
Правителството на България, също има ясна
и точна визия, относно проблема „климатични
промени–гори”. В Програмата на нашето Правителство е залегнала, като цел 30 – „Подобряване защитата и подпомагане адаптацията на
българските гори към климатичните промени”
с конкретни действия, като: Приемане на програма за Национална горска инвентаризация
като общоевропейски метод за контрол на стопанските планове за горите; Участие в реализиране и внедряване на европейски и световни
проекти с инициативи относно превенцията и
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етап 1 се достигна до някои практически мерки
за смекчаване негативното влияние на глобалните климатични промени през 21ви век.
Паралелно с Етап 1, в рамките на Етап 2
бяха разработени оригинални климатични сценарии на базата на съвременни климатични
модели за бъдещи промени на климата през
2020 г., 2050 г. и 2080 г. Основните климатични елементи - температура и валежи са
представени в три варианта за всяка от посочените години: оптимистичен, реалистичен и песимистичен. Изготвени са и карти на очакваните климатични условия при 3-те сценарии, съответно за 2020 г., 2050 г. и 2080 г. В рамките на Етап 2, в заключителните бележки е посочено и следното:
- Повечето модели включват като фактор и
човешката дейност. Математичните модели на климата, които се използват и за
симулиране на очакваното изменение на
климата през XXI-ви век, се нуждаят от
сценарии за бъдещите емисии на парникови газове и аерозоли в атмосферата.
Тези сценарии описват в широки граници
основните демографски, икономически и
технологични източници, които оказват и
ще продължават да оказват влияние върху бъдещите емисии на парниковите газове и аерозолите в атмосферата. Климатичните сценарии са създадени главно,
за да се установи чувствителността на
един или друг сектор (земеделие, животновъдство, гори, води и т.н.) към възможни изменения на климата. Тези сценарии се получават от модели, които не
могат да обхванат многобройните сложни
процеси и взаимодействия между отделните звена в климатичната система, както
и социално-икономическите механизми,
действащи в обществото. Въпреки това,
по резултатите от климатичните сценарии
може да се оцени влиянието на дадени
метеорологични
елементи,
например
върху селскостопанските култури или
върху горските екосистеми. Това ще позволи да се предложат някои адаптационни
мерки за смекчаване уязвимостта на горските екосистеми към изменението на
климата;
- Има учени, които твърдят, че парниковите газове не оказват влияние за затопляне
на климата. Според тях това, че количеството въглероден диоксид в атмосферата
расте, не води до повишаване на темпе-

-

-

-
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ратурата на приземния въздух или поне
тази корелация не е значима. Според други учени предстои глобално застудяване и
тяхната теза не е лишена от основания;
При глобалното затопляне важният въпрос е кое надделява като причина - човешката дейност или природните фактори.
Част от учените подценяват едни причини, друга част – други причини. На този
етап няма как да се пресметне точното
съотношение. Климатът постоянно се е
променял и природните фактори - космически и земни - винаги са играели роля;
От математическа гледна точка, климатичната система не е линейна. Не можем
да кажем какво ще стане на северния полюс, ако температурата на екватора се
повиши с 0,1-0,5 градуса или ако нивото
на световния океан се вдигне с няколко
сантиметра (има различни становища по
отношение скоростта на топене на ледовете);
Все пак голяма част от учените смятат,
че парниковите емисии, изпускани в атмосферата предимно от промишлеността, транспорта и селското стопанство,
могат да предизвикат необратимо изменение на климата;
На този етап науката не е в състояние категорично да заяви какво ще се случи.
Всичко е въпрос на предположения, теории, модели и т.н. Времето потвърждава
някои и отхвърля други. Новите технологии помагат да се подобри точността на
прогнозите за времето. Спътниковите
снимки например помагат да се види подобре текущото време и дават възможност да се направи по-коректна прогноза.
Но за добра дългосрочна (сезонна и климатична) прогноза все още можем само
да мечтаем. Учените от Европейския център за краткосрочна прогноза на времето
и колеги от цял свят, които се занимават
с дългосрочно прогнозиране, споделят
мнението, че на този етап дългосрочните
прогнози нямат добра сбъдваемост. С
навлизането на все по-нови технологии,
при все по-широко използване на спътникова информация и съвременни математични модели се правят все подостоверни сезонни прогнози, например
кога, колко и какво ще вали, но на този
етап все още не са задоволителни;
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морската височина и най-подходящи за целите
на горскостопанското производство са зоните
на уязвимост дефинирани по индекса на сухотата по де Мартон, съответно - Зона А: твърде
висока степен на уязвимост; Зона Б: висока
степен на уязвимост; Зона В: средна степен на
уязвимост; Зона Г: ниска степен на уязвимост;
Зона Д: твърде ниска степен на уязвимост. За
целта са използвани изчислените стойности на
комплексния климатичен показател (индекс) на
де Мартон за съвременния климат (1961-1990
г.) и за годините 2020 и 2050 в реалистичен
сценарий, а за 2080 г. в оптимистичен, реалистичен и песимистичен сценарий. В последствие
в рамките на етап 3 бяха определени зоните на
уязвимост по „де Мартон” за всички основни
компоненти на горските екосистеми, заложени
в проекта, а именно: водите в горските екосистеми, горските почви; горското биоразнообразие; биологична продуктивност; улавяне на
въглерода; природни рискове.
Определените зони на уязвимост (фиг. 1)
имат голямо значение за горскостопанската
практика, тъй като това предопределя и характера на мерките за адаптация на горите у нас и
за смекчаване негативното влияние на климатичните промени върху тях.

Според симулациите за промените на
климата, направени на базата на основните емисионни сценарии, се очаква повишение на температурата в България
между 2 и 5 градуса до края на XXI-ви
век., което е необходимо да се прецизира
по райони и надморски височини;
- Фактите, конкретно за България, сочат че
последните 12 години са по-топли от
обичайното.
Като се отсеят някои детайли, разлики и др.,
налага се общият извод, че: климатът в България ще става все по-топъл и по-сух, особено
през втората половина на 21-ви век. Вероятното редуциране на валежните количества през
топлото полугодие се очаква да има негативен
ефект върху екосистемите, вкл. и горските.
При разработването на Етап 3 от проекта,
зоните на уязвимост на горските екосистеми
при управлението на водите бяха определени
чрез изменението на индекса на сухотата по де
Мартон, коефициента на засушливост по Будико, индекса на Селянинов и индекса на Холдридж, в зависимост от климатичните сценарии
за температурата на въздуха и валежите през
2020 г., 2050 г. и 2080 г. в България. След
съответните сравнителни анализи, се установи,
че най-добре дефинирани и обвързани с над-

а)

б)
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в)

г)

д)

е)

Фиг. 1. Зони на уязвимост на горските екосистеми в България: а) при съвременен климат (1961-1990); б) за
2020 г. (реалистичен сценарий); в) за 2050 г. (реалистичен сценарий); г) за 2080 г. (оптимистичен сценарий);
д) за 2080 г. (реалистичен сценарий); е) за 2080 г. (песимистичен сценарий)
Легенда: Зона А – твърде висока степен на уязвимост, Зона Б – висока степен на уязвимост, Зона В –
средна степен на уязвимост, Зона Г – ниска степен на уязвимост, Зона Д – твърде ниска степен на уязвимост

В разработената Програма от мерки за
адаптация на горите в Република България към
климатичните промени по зони на уязвимост,
мерките са приоритизирани по зони на уязвимост, категоризирани са като нормативни, инвестиционни и организационни. Уточнени са
необходими средства за изпълнението им, със
съответните източници за осигуряването им,
водещи и съдействащи отговорни институции,
срок за изпълнение, индикатори и др.

В рамките на Етап 4, направеният анализ на
горските екосистеми в България в условията на
започналите климатични промени, възприетите
климатични сценарии за очаквания климат в
страната през 21ви век, както и диференцираната картина по зони на уязвимост на горските
екосистеми, позволиха да се разработи Програма от мерки за адаптация на горите с цел
смекчаване негативното влияние на климатичните промени върху тях. Мерките за адаптация
са разработени и конкретизирани в 5-те зони на
уязвимост. За всяка зона на уязвимост са дадени подходящи мерки за адаптация на горите
към промените в климата в 6-те основни компонента на горските екосистеми: управление
на водите, горски почви, горско биоразнообразие, горска биопродуктивност, улавяне на въглерода и природни рискове.

Предложения, заключения, препоръки
Необходими са активна позиция и действия,
свързани с изпълнение на заложените национални приоритети в областта на климатичните
промени, в т.ч:
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Прилагане на международните, европейски
и национални политики за борба с измененията на климата;
Да се прилага Европейската и националната
политика за намаляване емисиите на парникови газове;
Да се създадат условия за непрекъснато
участие на страната в европейската и международната въглеродна търговия. Възстановяване акредитацията на България с цел
да се улесни дейността на 130-те български фирми, които участват в европейската
търговия с квоти на емисии на парникови
газове. Укрепване на изградената и напълно
функционираща Национална система за извършване на инвентаризацията на емисиите
на парникови газове;
Да се реализира сделка за продажба на
правителствено ниво на свободни квоти.
Това означава приходи в страната за реализация на екологични проекти. Тези проекти,
свързани с намаляване на емисиите на
парникови газове, могат да бъдат общински, на отделни граждани, бизнес-проекти;
Да се създадат условия за подпомагане на
проекти и програми за намаляване емисиите на парникови газове. Работата по превенцията на изменението на климата ще се
извършва чрез одобряване на проектни
идеи, целящи намаляване на емисиите на
парникови газове в България. Те ще се
осъществяват по механизма „съвместно
изпълнение”, съгласно член 6 от Протокола
от Киото. Такива проекти ще се осъществяват на територията на България с финансиране от друга страна към Протокола от Киото. Единиците редуцирани емисии, генерирани в резултат от проекта, подлежат на
въглеродна търговия;
Проучване на възможностите, изготвяне на
проекти и кандидатстване в обявите за набиране на проектни предложения по „Схемата за зелени инвестиции”;
Разработване на Национален план за действие към изменението на климата за периода 2013-2020 г.;
Подготовка и представяне пред Европейската комисия на План за разпределението на
безплатни квоти на национално ниво през
третия период на Европейската схема за
търговия с квоти за емисии на парникови
газове от 2013 г. до 2020 г.;
Да се започнат дейности по разработването
на Национална политика и стратегия за

-

-
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адаптация към изменението на климата.
Тук
приоритетите
лежат
в
найчувствителните към негативните последици
от изменението на климата сектори. Затова
МОСВ ще трябва да участва в разработването от Европейския съюз на общоевропейската политика за адаптация. Стратегията за адаптация ще планира мерки за адаптиране към изменението на климата в няколко сектора. Предимство са дава на секторите, които са най-уязвими към тези
промени. За такива се считат например
резките разлики в климата, нехарактерните
температури за съответния регион и климатичен пояс поради преместване на поясите.
Съвкупността от тези фактори води съответно до необходимост от адаптация на гори, растителност, хранителни култури, животински видове, тъй като се изменят хранителните навици и местообитанията на
животните. Важни са също секторите на горите, биоразнообразието, водите, земеделието, туризма. За тях следва да се прецени ефекта от изменението на климата и да
се вземат мерки за адаптацията им;
Обсъждане и приемане на национално ниво
изготвената Програма от мерки за адаптация на горите в Република България към
климатичните промени и намаляване на негативното влияние на климатичните промени върху тях, която впоследствие да бъде
включена в общата Национална политика и
стратегия за адаптация към изменението на
климата в България. Засега Програмата от
мерки за адаптация на горите в РБългария е
адресирана преди всичко към вземащите
решения в горското ведомство на страната
при разработване подходяща стратегия за
развитие на горското стопанство в условия
на климатични промени, както и към специалистите в регионалните дирекции по горите, държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и частните горовладелци. Тези мерки са подходящи за
ползване при съставяне на 10-годишните
лесоустройтвени проекти или планове за
управление. Те могат да се ползват при
обучение в горските техникуми, както и в
Лесотехническия университет;
Разработената Програма от мерки за адаптиране на горите и смекчаване на негативното влияние на климатичните промени
върху тях да се вземе в предвид и да послужи при разработването на Националната

ГОРЕЩИ ТОЧКИ – ГОРИТЕ И КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЗА АДАПТИРАНЕ НА ГОРИТЕ В ...

-

стратегия и план за действие за управление
и развитие на водния сектор до 2035 г. от
Министерството на околната среда и водите;
На база на изготвената „Програма от мерки
за адаптиране на горите в Република България и намаляване на негативното влияние
на климатичните промени върху тях” и допълнителни анкети и проучвания, в рамките
на изпълнението на проекта FUTUREforest и
със средства от неговия бюджет да се извърши актуализация на „Класификационна
схема на типовете горски месторастения в
Република България”.
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4.
5.
6.

7.

Литература
1. Раев, Ив., Александров, В., Грозева, М., Желев,
П. и колектив. Програма от мерки за адаптиране
на горите към климатичните промени в Бълга-

рия и намаляване на негативното влияние на
климатичните промени върху тях. София. 2011.
Национална стратегия за устойчиво развитие на
горския сектор – 2006-2015 г. Национално управление по горите. София. 2005.
Стратегически план за развитие на горския сектор – 2007-2011 г. Национално управление по
горите. София. 2006.
Министерство на околната среда и водите.
http://www.moew.government.bg/.
Изпълнителна агенция по околна среда.
http://nfp-bg.eionet.eu.int/bul/index.html.
Програма на правителството на европейското
развитие на България. http://www.mlsp.government.bg/bg/03.11.2009FINAL-ednostranen%20pechat1.pdf.
Михова, К. Търговията с емисии като част от
световната екологична политика. Инициативи на
ЕС и участието на България. София. 2010.

PROGRAMME OF MEASURE FOR THE ADAPTATION OF THE FORESTS IN THE
REPUBLIC OF BULGARIA AND MITIGATION OF THE NEGATIVE IMPACT OF THE
CLIMATE CHANGES ON THEM
Valentina Marinova, Lubcho Trichkov, Nikolay Vasilev
Executive Forest Agency, Sofia, Bulgaria
Abstract
The global changes in the climate and the negative impact on the nature resources, human health, food and
daily activities is recognized as one of the most serious threats for the sustainable development of the planet. The
scientists are convinced that the increasing of the concentration of anthropogenic GHG and mostly the CO2 in the
atmosphere is the main reason for the climate change. The forests play major role in the absorption and при поглъщането и storage of the carbon and thus support our protection from climate changes. The Intergovernmental
Panel on Climate Change (IРСС) reports in 1990 that the consequences from the climate changes are already a
fact and are necessary urgent measures. In the present article is made review of the most important event and the
hot sports, connected with the forests and climate changes in international and national perspective in the
framework of the Execute Forest Agency (EFA). In addition are presented and interpreted materials, connected
with the conducted research under INTERREG IVC programme’s „FUTUREforest” project, in which EFA is partner
and the developed „Programme of measure for the adaptation of the forests in the Republic of Bulgaria and
mitigation of the negative impact of the climate changes on them”.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
КАТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД ГОРСКОТО СТОПАНСТВО
Миглена Жиянски, Мария Глушкова
Институт за гората, Българска академия на науките, София
Резюме
През изминалите няколко десетилетия се наблюдава много бързо изменение на екологичните и икономическите условия. Във връзка с климатичните промени местните политики за развитие на горския сектор в повечето
страни от ЕС са фокусирани върху съчетаването на различни финансови схеми за компенсиране на загубите, в
комбинация с цели, насочени към опазване на биологичното разнообразие, водните ресурси, ландшафта и
околната среда като цяло. В статията се разглеждат някои перспективи пред горското стопанство за смекчаване на климатичните промени и за устойчиво развитие на регионите.
Ключови думи: перспективи, гори, смекчаване на климатични промени, устойчиво развитие.
Key words: perspectives, forest, mitigating climatic changes, sustainable development.

1. Мултифункционална роля на горите – необходимост от интегриран управленски подход
Горските екосистеми имат решаваща роля
за опазване на биологичното разнообразие,
водните ресурси и почвите, както и за улавянето на въглерода, и поддържането на екологичните функции на горските ландшафти, и предоставят възможности за тяхното интегрирано
управление [7, 11]. Мултифункционалният
характер на горите определя значението на
горското стопанство, което придобива все поголяма важност при устойчивото управление на
околната среда, особено в планинските райони
[17, 19]. В сравнение с другите типове земеползване като селско стопанство, агролесовъдски системи на стопанисване и др., дървесната
растителност и в частност горските насаждения
се характеризират с по-дълговечен жизнен цикъл, което е свързано от една страна с увеличаване ползите от горите, и от друга страна
със забавен процес на адаптация към изменящите се фактори на средата [3].
Ползите и продуктите от горските екосистеми се явяват неразделна част от ползите и продуктите на околната среда като цяло [5]. Независимо от наличието на сравнително голям
брой литературни източници, засягащи екосистемните и ландшафтни проучвания, в частност
техните функции, продукти и ползи, все още
няма ясна позиция по въпроса с дефинирането
на тези концепции [6]. Последният доклад,
представящ оценката на екосистемите за изминалото хилядолетие, прави опит да внесе повече яснота по отношение дефинициите „функции”, „продукти” и „ползи” [12]. Съгласие е
постигнато при определяне тълкуването на

Увод
Последиците от глобалните промени имат
екстензивен характер и варират в широки граници и в глобален мащаб тези промени доведоха до драстично изменение в баланса на хранителните елементи на Земята. Въпросът за това,
как горските екосистеми ще отговорят на тези
глобални и регионални промени има съществено значение и е обект на голям научен интерес.
Потенциалът на горите за смекчаване на климатичните промени е признат в различни програми и документи. В тази връзка горските политики в страните от ЕС стимулират прилагането на финансови схеми, подпомагащи преминаването от конвенционалните методи на
стопанисване на горите към стопанско управление, съчетано с прилагане на мерки за смекчаване на климатичните промени, адаптация на
горите към променящите се условия на средата, опазване на видовото разнообразие и ландшафта, и оценка на страничните ползи от горските екосистеми.
Наличието на различни типове гори, които
предоставят разнообразни продукти и изпълняват различни функции - с икономически, социален и екологичен ефект, е предизвикателство
за горските стопани и предприемачи в търсенето на нови решения за прилагане на системи за
управление на горите, които са максимално
адаптирани към различните типове гори, в контекста на регионалното разнообразие и динамика на ландшафта, с цел повишаване стойността на горските екосистеми и подобряване
конкурентоспособността на горския сектор.

251

Миглена Жиянски, Мария Глушкова

то на специфични особености и характеристики
на горите за смекчаване на глобалните климатични промени и очакваното затопляне [13].
Това може да бъде постигнато посредством
извличане на ползи от способността им да акумулират въглерод в надземната и подземна
биомаса, както и в почвената система. Проведените анализи в горски екосистеми показват,
че различните стратегии за управление на горите променят способността им да играят ролята на поглътител или източник на въглерод
[18]. В тази връзка съществува необходимост
от повече научни доказателства на реалния и
потенциален принос на горите при улавянето
на въглеродния диоксид /в дървесината и в почвите/, както и за използването на горската биомаса като възобновяем източник на енергия
[13, 18].
Значението на многофункционалната роля
на горите и на устойчивостта на тяхното управление са широко признати в редица страни
от Европа, като тези понятия са залегнали в
основата на Европейската горска стратегия
(Council of the EU, C56/1999), Планът за действие на ЕС (Commission of The European
Communities, COM2006/302) и в паневропейските критерии и показатели за устойчиво управление на горите [10]. В бъдеще се очаква
известно развитие в концепциите за интегрирано управление на горите, които да бъдат насочени към поддържане на тяхната мултифункционалност. Използването потенциала на горите за възобновяема енергия (горска биомаса) и
на другите традиционни горски продукти (дивеч, горски плодове, гъби, билки), трябва да
бъде съобразено с различните екосистемни
функции - опазване на биологичното разнообразие и водните ресурси, рекреация, защита на
почвата.
Резултатите от базата данни на международния проект EFISCEN (European Forest
Information Scenario Model) показват, че многофункционалното управление на горите е
обещаващ модел, обезпечаващ достатъчно възобновяеми ресурси под формата на суровини,
както и подобряване на екологичните и рекреационни функции на европейските гори [14].
Този модел може да бъде и икономически изгоден в дългосрочен план, ако бъдат въведени
компенсаторни механизми по отношение на
нереализирани на пазара стоки и услуги, получени при многофункционалното стопанисване
на горите (EU Forest Action Plan, Key Action 3).

понятието „ползи”, а именно – „облаги за населението, добити от горите” [6].
Тълкуването на понятието „функции” на горите изисква прилагането на нормативноонтологичния подход при анализа на отношенията между обществото и околната среда, който
разглежда природните ресурси като субекти,
предоставящи определени „функции” за обществото. Концепцията за „функции на горите”
разкрива същността на управлението на горските екосистеми, чиято основна задача следва
да бъде устойчивото стопанисване и планиране, при което горите да бъдат стопанисвани по
начин, осигуряващ висока продуктивност, опазване компонентите на средата и подобряване
рекреационните им функции [8].
Липсата на единна Европейска класификационна схема за типовете гори и ландшафти,
която да отговаря адекватно на потребностите
на горските стопани и служителите в горския
сектор и да ги подпомага при вземането на
решения за управление на горите в условията
на променящ се климат, изисква прилагане на
подход, насочен към ясно дефиниране на функциите и ползите от горските екосистеми. В
контекста на вземане на добри управленски
решения, от значение за създаването на класификационната схема е правилното разбиране,
оценяване и стопанисване на земите от горския
фонд, и осигуряване на равнопоставеност при
разпределението на облагите и ползите за местното население [6].
Основните функции на горите са свързани
предимно с дървесинопроизводство, защита и
рекреация, като продукцията включва както
дървесни, така и недървесни продукти. Понастоящем все по-ясно се подчертава и икономическата стойност на екосистемните функции на
горите [15], която според някои автори представлява 30% от общата икономическа стойност
на световните екосистеми [1, 4]. Посочва се
също така, че „всички екологични функции на
горите представляват и икономически функции”, като същевременно допринасят различни
ползи за населението (биоразнообразие, дървесни и недървесни продукти) или са свързани
с разходи (превенция на горски пожари, борба
с инвазивни дървесни видове и др.). Освен това, някои ползи от горите подлежат на оценка,
но поради факта, че не се търгуват на пазара
тяхната икономическа стойност значително се
обезличава [15].
Съвременните предизвикателства и очаквания пред лесовъдите са свързани с използване-
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пространени сред лесовъдската общност; 2)
опитът, най-добрите практики и модели, както
и възможните трудности да се прехвърлят обратно към научните организации. Анализът и
осъществяването на изследователски програми
следва да се извършва на регионално ниво и
чрез създаване на трансгранични клъстери за
идентифициране и оценка на съществуващите
регионални мерки, планове и политики, силните и слабите страни на регионалното развитие,
пречките, взаимодействията и възможностите
за взаимно обучение и прехвърляне на дейности между научните организации и горските стопанства.

Комплексният характер на горските екосистеми и на процесите, протичащи в тях, пораждат необходимостта от провеждането на нови
изследвания с цел по-добро разбиране на ключовите особености и процеси. В тази връзка е
необходимо оптимизиране на ползите от изследователските инфраструктури за регионално
икономическо развитие чрез разширяване спектъра на разпространение, консултиране и насърчаване на дейностите по изпълнение на
мерките за опазване на климата (Фиг.1.). Трансферът на знания трябва да бъде насочен и в
двете направления: 1) научните изследвания и
тяхното практическо приложение да бъдат разГорски
екосистеми

Типове
ландшафт

Типове
горски
месторастения

Стойност на горските
ресурси
АНАЛИЗ
/ ОЦЕНКА

Горски политики и
политики за регионално
планиране

Опробване и
верификация

МОДЕЛИРАНЕ

СЦЕНАРИИ ЗА ПРОМЕНИ В ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО И ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ГОРИТЕ

Мултифункционално
стопанисване на
горите

Разпределение и дял
на земите в горския
фонд

Изследвания в
експериментални
обекти

ИЗСЛЕДВАНИЯ

Проектопредложения

ПОЛИТИКИ /
УПРАВЛЕНИЕ
Демонстрационни
дейности

Система, подпомагаща вземането на управленски
решения

Фиг. 1. Методологична схема за разработване на система, подпомагаща управлението на горите в условията
на изменящ се климат

системи и различните модели на стопанисване на горите се превърнаха във важна и дискусионна тема. Приносът на горите за въглеродния баланс, зависи както от скоростта, с
която се улавя въглеродния диоксид от атмосферата, така и от количеството на въглерода, съхранено в горските насаждения. Въглеродните запаси в гората включват надземните и подземни части на дърветата, храстовата и тревната растителност и почвата, а
запасите извън горската екосистема включват
въглерода в добития дървен материал и този,
съхранен в различни продукти от дървесина,
които в крайна сметка общо допринасят за
съхраняването на въглерода за по-дълъг период от време. Въглеродният запас в продуктите от дървесина формират съществена част
от въглеродния цикъл, поради факта, че запасът на въглерод в тях може или да се задържи
на същото ниво, или да се увеличи, или да
намалее (гниене, изгаряне).

2. Роля на горите за смекчаване на климатичните промени
Понастоящем в глобален мащаб се наблюдава засилен интерес към ролята на горите за
смекчаване на климатичните промени [2].
Научните усилия са насочени към по-доброто
разбиране на процесите, функциите и ролята
на биологичното разнообразие на горите, както и към откриването на методи за оптимизиране тяхното стопанисване, с оглед осигуряване на допълнителни екосистемни функции
(например улавяне на въглерода, вододайни,
водоохранни и рекреационни функции).
Имайки предвид мултифункционалността
на горите, тяхната роля на поглътители на
въглерод е от съществено значение при прилагането на мерки за смекчаване на климатичните промени. При търсенето на пътища за
намаляване на емисиите от парникови газове
и за смекчаване на ефекта от глобалната
промяна на климата, ролята на горските еко-
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опазване на климата на регионално ниво и
въвеждането им в политиките за регионално
развитие. В стратегически план смекчаването
на климатичните промени може да бъде постигнато посредством управление на динамиката на въглерода в горите и прилагането на
подходящи лесовъдски системи на стопанисване и превенция на превръщането на горските земи в земеделски. Увеличаването на
площта на горите чрез залесяване и лесовъзобновяване на деградирани и пустеещи земи
е една възможност за опазване на ландшафтите и минимизиране на деградацията на горите, и за предотвратяване на обезлесяването,
което ще обезпечи устойчивото развитие на
горите в регионален аспект. Подпомагането
на естественото възобновяване в мултифункционално стопанисваните гори и поддържаните резервати и прилагане на агролесовъдски
системи е допълнителна мярка в тази посока.
На оперативно ниво се препоръчва модифициране на лесовъдските практики за повишаване на натрупването на въглерод в компонентите на екосистемите и за подобряване на
екосистемните функции на горите като цяло.
От своя страна превенцията на горските пожари и нападения от вредители и болести ще
минимизира негативното въздействие на природните бедствия върху горите. Прилагането
на „щадящи” стопански дейности ще допринесе за намаляване деградационните процеси в
почвите и загубата на въглерода, и впоследствие за смекчаване на негативните изменения
на климата.

В по-широк смисъл връзката между горското стопанство и изменението на климата
засяга и емисиите на други парникови газове,
по-специално на метан (CH4), и азотен оксид
(N2O), емитирани вследствие както на изгарянето на изкопаеми горива, така и на естествените процеси, протичащи най-вече в почвите.
Изискването за намаляване на тези емисии е
необходимо да бъде включено при вземането
на управленски решения. За по-доброто разбиране на измененията в улавянето и акумулацията на парникови газове, вследствие стопанисването на горите, трудностите възникват
главно поради високата вариабилност на компонентите на екосистемите и многото неизвестни по отношение историята на земеползване [9]. В допълнение може да се обобщи, че
за по-широкото включване на политики и политически документи свързани с интегрирано
управление на горите във връзка с климатичните промени, се изисква информация за горите, историята на земеползване и дейностите, свързани със залесяването, интензивните
култури, както и дейностите по производството на възобновяема енергия.
Перспективи пред горското стопанство за
смекчаване на климатичните промени
Едно от основните предизвикателства за
бъдещото управление на горите в регионален
мащаб се състои в обхващане разнообразието
от възможните промени на околната среда и
прогнозиране на някои неочаквани събития
при планиране на горскостопанските мероприятия (Фиг. 2). Необходима мярка в тази
посока е повишаване осведомеността на горските стопани и предприемачи по отношение
неизбежните промени в климата, както в
краткосрочен, така и в средносрочен и дългосрочен аспект. Управлението на горите
трябва да бъде адаптивно и в състояние да
реагира на неочаквани промени във функциите на горските екосистеми. То трябва да
включва мониторинг на състоянието на горските екосистеми чрез подходящи индикатори
[15]. Адаптивното управление, включващо
вземане на оптимални решения в условия на
променящи се фактори, е възможност за
справяне със сложните и динамични горски
екосистеми, чрез система за мониторинг.
Приносът за намаляване на емисиите на парникови газове може да бъде реализиран посредством оценка, анализ, сравнение и установяване на мерки, инструменти, и стратегии за
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PERSPECTIVES IN MITIGATING CLIMATIC CHANGES AS A CHALLENGE
FOR FORESTRY
Miglena Zhiyanski, Maria Glushkova
Forest Research Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
Abstract
In the past decades the economical and ecological conditions changed rapidly. Related to climatic changes the
forest policy in most EU-countries started to combine funding schemes to substitute the decreasing income with
nature, landscape or climate protection targets. The paper focuses on some perspectives for forestry in mitigating
climate change and for sustainable development of regions.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВАЛЕЖИТЕ И ПОВЪРХНОСТНИЯ ОТТОК
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Резюме
Климатичните фактори имат изключително важно влияние върху формирането на повърхностния воден отток. По тази причина в Учебно-опитното горско стопанство на Лесотехническия университет (УОГС „Петрохан”) в с. Бързия е изграден хидроложки стационар на р. Гаванещица. Наблюденията в стационара са започнали през 1998 година. Изградени са общо пет лимншграфни и две дъждографски станции. Поради голямата
надморска височина и трудната достъпност на обекта, измерванията са извършвани само през топлия период
на годината - от 1 май до 31 октомври. В тази статия са представени резултатите от валежите и водния отток
за периода 1998–2008 г. Поради краткия период на наблюдение, резултатите имат предварителен характер.
Ключови думи: климатични фактори, хидроложки стационар, валежи, воден отток.
Key words: climatic factors, hydrologic station, rainfall, runoff.

Влиянието на климатичните фактори върху
формирането на повърхностния воден отток е
широко известно. Единодушно е мнението, че
първопричина за оттока са валежите с достатъчно количество, интензивност и продължителност, които при дадени конкретни условия
са в състояние да формират отток. По тези
причини формирането на повърхностния воден
отток е един от ключовите проблеми в горската
хидрология [1, 5].
Изследванията на зависимостта „валеж–
отток” както у нас така и в чужбина са значителни. Установени са зависимости между оттока и характеристиките на оттока. Б. Китин [5]
смята, че тези проучвания са свързани главно с
появата на ерозионни процеси както и с количеството на ерозираната почва, като ролята и
значението на горската растителност са слабо
застъпени. Според същия автор необходими са
повече регионални проучвания, най-вече за
установяване на зависимостта между характеристиките на дъжда и оттока при наличие на
различна горскорастителна покривка, различни
по количество, времетраене и интензивност
валежи. Тези проучвания са необходими за
прогназиране на режима на водните течения в
т.ч. и формирането на високи води [5, 6].
За да се даде отговор на поставените проблеми в учебно опитните стопанства на Лесотехническия университет са изградени два хидроложки стационара – единият в УОГС „Юндола” в иглолистни гори и другият – в УОГС
„Петрохан” в широколистни гори.

В настоящата статия са представени резултатите от проучванията в хидроложкия стационар „Гаванещица” в УОГС „Петрохан” за единадесетгодишен период. Целта на проучванията
е проследяване и оценка на валижите и оттока
през периода 1998–2008 г. За целта са анализирани данни от общо 451 валежа и формирания за същия период отток. За периода са събрани 184 дъждограми и 129 лимниграми.
Хидроложкият стационар е изграден във водосбора на р. Гаванещица , десен приток на р.
Бързия. Данните са събирани за целия водосбор с площ 361,2 ha. Надморската височина на
водосбора е от 1000 до 1600 m, т.е. до горната граница на гората. Склоновете на водосборите са на северни изложения, като прилежащите склонове на отделните потоци са със СЗ
и СИ изложение. Средният наклон на склоновете е сравнително голям – от 240 до 320. Почвите са кафяви горски, с добре изразена каменливост като на места на повърхността се показвет едри скални блокове. Пресеченият и
стръмен терен на водосбора го прави труден за
експлоатация, поради което в продължение на
повече от 50 години не е извеждана сеч [3, 4].
Дървостоите са формирани главно от бук
(Fagus silvatica L.) с естествен произход с власатка и лазаркиня, а по високите места с мъхове и лишеи със или без подраст от бук на
възраст 10–20 години. Възрастта на бука е от
120 до 200–210 години. Бонитетът е І, ІІ или
ІІІ, пълнотата 0,6–0,8, височината от 10 до
33–35 m, диаметърът (d) на 1,30 m височина е
от 26 до 48 cm. От иглолистните се срещат
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ции измерванията се извършват през топлата
част на годината – от 1 май до 31 октомври. В
настоящата разработка се представят резултати
от измерванията от периода 1998–2008 г. Поради краткия срок на измерване резултати имат
предварителен характер.
Частични хидроложки измервания в стационара са започнали след изграждането на първите лимниграфни станции през 1980 г. Представяни са и материали за част от периода в предишни публикации [2, 3].
Представа за разпределението на безвалежните и валежни, както и броят на дните с определени валежни количества по дни и месеци ни
дават табл. 1 и фиг. 1 и фиг. 2.

смърч (Picea excelsa L.) на възраст 90 години,
бял бор (Pinus silvestris L.) култура и естествено насаждение. В горните части се срещат екземпляри
от
планински
явор
(Acer
pseudoplatanus L.).
Изградени са общо 5 лимниграфни и 2 дъждографни станции. В момента функционират 2
дъждографни и 4 лимниграфни станции. Площадката, намираща се в долната част на водосбора е оборудвана с плювиограф и дъждомер на Вилд, другата в горната част само с
дъждомер на Вилд. Две от лимниграфните
станции са оборудвани с електронни лимниграфи.
Поради голямата надморска височина и
трудната достъпност до лимниграфните стан-

Година
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Всичко
%

Табл. 1. Разпределение на валежите по месеци и години за периода 1998–2008 г.
Брой дни Брой
Разпределение на валежните дни по количество валеж
Период
без вадни с 0,1–0,9 0,9–1,9 2,0–2,9 3,0–3,9 4,0–4,9 5,0–5,9 над 5,9
леж
валеж
mm
mm
mm,
mm
mm
mm
mm
V–Х
150
34
25
8
1
V–Х
154
30
13
9
3
2
3
V–Х
108
14
11
3
V–Х
150
34
25
7
1
1
1
V–Х
132
52
25
11
7
2
3
1
3
V–Х
25
6
3
1
2
V–Х
129
55
42
11
2
V–Х
122
62
25
18
7
5
3
1
3
V–Х
137
47
16
12
10
4
4
1
V–Х
121
32
16
10
5
1
V–Х
137
47
16
12
10
4
4
1
1998–
1573
451
229
116
53
19
18
5
11
2008
77,72
22,28
50,77
25,72
11,75
4,22
3,99
1,11
2,44

такъв валеж, като най висок брой на дните (10)
е през 2006 и 2008 г.; от 3,0 до 3,9 mm –
дните са 19, като най-голям броят на дните (5)
е през 2005 г.; от 4,0 до 4,9 mm – с най-голям
брой на дните (4) е през 2006 и 2008 г.; от 5,0
до 5,9 mm през периода са регистрирани общо
5 дни (по един през 2002, 2003, 2005, 2006 и
2008 г.) и над 5,9 mm общо 11 дни – по три
дни през 1999, 2002 и 2005 г. и по един през
2003 и 2007 г. Максималното валежно количество за един ден е 7,6 mm.
Както се вижда от таблицата, разпределението по месеци на дните с различна валежна
сума не почива на определена закономерност.
През изследвания период дните с валежна сума
над 5 mm са рядкост. Налице е изведената от
проф. Китин (1988) закономерност, че през
слабовалежни години процентът на валежните
дни е нисък.

От данните в таблицата е видно, че броят на
безвалежните дни за периода година са общо
1573 (77,72%), а броят на дните с валеж е
451 (22,28%). С минимален брой на дни с
валеж (14) е 2000 г. През тази година през
месеците юли и август не са регистрирани никакви валежи. С най-голям брой на дни с валеж
(62) е 2005 г. С по-голям от 50 валежни дни са
2002, 2004 и 2005 г. През тях са регистрирани и най-големите количества валежи – 109,8
mm (2005 г.), 87,7 mm (2002 г.). С брой на
валежните дни от 30 до 50 са 1998, 1999,
2001, 2003, 2006, 2007 и 2008 г.
Най-голям е броят на дните с валеж от 0,1
до 0,9 mm – 229, като най-високият брой на
дните с такъв валеж (42) е през 2004 г.; от 1,0
до 1,9 mm броят на дните е 116, като найголемият брой на дните с такъв валеж (18) е
през 2005 г.; от 2,0 до 2,9 mm общо 53 дни с
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На табл. 2 и фиг. 3 са дадени измерените
количества отток, представени като дебит в
m3/s.
3,0-3,9 mm
4,22%

Валежни
дни
22,28%

4,0-4,9 mm
3,99%

5,0-5,9 mm
1,11%
над 5,9 mm
2,44%

2,0-2,9 mm
11,75%
Невалежни
дни
77,72%

0,9-1,9 mm
25,72%

Фиг. 1. Валежни и невалежни дни през периода

Фиг. 2. Разпределение на валежните дни в зависимост от количеството валеж

токът през месеците септември и октомври,
независимо от сравнително високите валежни
количества. Това по всяка вероятност се дължи
на споменатите по-горе фактори.
Като слабоотточни години се очертават
1999, 2000 и 2001 г., като през 2000 г. с изключение на месеците май и юни във водосбора
не е формиран отток. С отток около средния за
периода са 2002 и 2003 г.
С най-високи стойности (Qср =9,56 m3/s) е
оттокът през 2005 г. Освен през посочената
година и 2004, 2006 и 2007 са с отток над
средния.

Естествено е да се очаква, че колебанията
във валежните количества ще се отразят адекватно на оттока. Трябва да отбележим, обаче,
че при оттока тези колебания се отличават с
по-голямо постоянство, дължащо се на характерните отточни фактори, сред които решаваща роля играе растителната покривка, зимнопролетните водни запаси, изпарението и т.н.
През наблюдавания период оттокът през май
е най-голям и представлява средно около 25–
30% от оттока за периода без съществени колебания през отделните години. През този период и общото валежно количество е найвисоко. С най-ниски стойности като цяло е от-

Месец
Година
1998
1990
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Qср.
Сума
валеж

V

VІ

19,0
6,44
1,09
3,32
7,94
3,23
10,4
15,70
6,19
4,72
2,08
7,28

3,48
0,26
0,34
0,34
3,01
4,29
11,90
11,10
4,02
6,76
2,81
3,01

0,1-0,9 mm
50,77%

Табл. 2. Отток и валеж за периода 1988–2008 г.
Валежи (mm)
Q (m3 /s)
Q ср
V
VІ
VІІ
VІІІ
ІХ
VІІ
VІІІ
ІХ
Х
0,67 0,73 0,5 0,24 4,10
0,22 0,25 0,21 0,48 1,31
0,23
1,03 1,12 0,23 0,06 1,01
4,43 0,88 0,36 0,06 2,78
2,53 1,50 1,50 1,56 2,43
2,07 16,50 0,74 1,19 7,13
3,09 17,12 9,05 1,33 9,56
7,10 3,44 0,94 4,35 4,34
1,10 4,60 0,28
3,49
4,08 0,99 1,00
2,19
3,41
2,39 4,28 1,34
-

3,27
5,04
1,60
7,75
10,30
22,70
5,20
15,70
4,80
11,50
4,64

1,17
1,08
2,80
3,15
8,00
8,15
10,75
12,64
29,90
7,20
13,80

4,30
3,95
7,70
31,90
13,00
4,60
20,84
18,90
1,10
4,10

0,70
0,75
1,80
12,10
4,20
34,50
33,10
12,60
17,95
2,00

Сума на
валежите
10,5 3,65
23,59
10,30 7,00
28,12
3,55 0,10
8,05
4,90 0,70
26,00
18,30 7,10
87,70
13,65 11,30 73,00
4,80 3,50
63,35
21,90 5,10 109,28
6,10 10,60 82,90
5,60
43,35
18,30
42,84
Х

92,50 98,64 110,39 119,70 117,90 49,05
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588,18

Нора Лозанова

Фиг. 3. Валежи и отток от водосборите

летта към есента, като през май е поголям средно с около 10–15% от средния за периода май–октомври. През
юли, август и септември намалява, като
през 2000 г. през тези месеци изчезва.
- Оттокът от водосбора по години се изменя в широки граници, като неговият
среден дебит дебит е от 0,23 m3/s до
9,56 m3/s.
Разглежданият в други разработки период
2002–2004 г. е част от един по-многоводен
период, но направените по-горе обобщения се
отнасят в по-голямата си част и до него.

От данните в табл. 2 е видно, че има голяма
пъстрота в резултатите, получени за оттока, но
се забелязва растеж на този показател с валежната сума. Така например оттокът през юни и
август през годините с високи валежни количества (2004 и 2005) е в пъти по-голям от този
през същите месеци на годините с ниски валежни количества (1998, 1999 и т.н.), а сумата
на валежите е 588,18 mm.
Този факт е потвърден и от предишни изследвания в стационара. За конкретния период
средният дебит се движи в границите от 0,23
m3/s до 9,56 m3/s, а сумата на валежите е
588,18 mm.
Голямото разнообразие и пъстрота в данните се дължи както на обективно съществуващите фактори – климатични условия и физикогеографски фактори на водосбора, така и на
липсата на целогодишен цикъл на наблюдения.
Липсват данни за зимния период.
Анализът на резултатите от единадесетгодишния период на наблюдения в хидроложкия
стационар позволява да се направят следните
по-важни обобщения:
- Броят на безвалежните дни през наблюдавания период е 77,72%, а на валежните – 22,28%.
- Броят на валежните дни в отделните години се колебае от 14 до 62, като сравнително равномерен е броят им през
2002 г.
- Най-голям е броят на дните с валеж до
0,9 mm – 50,77%, след тях са валежите
от 1,0 до 1,9 mm – 25,72%; от 2,0 до
2,9 – 11,75%. Денят с максимален валеж е през август 2005 г.
- Налице е голяма пъстрота на резултатите. Най-общо оттокът намалява от про-
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CHARACTERISTICS OF PRECIPITATION AND SURFACE YIELD IN DECIDUOUS
FORESTS AT THE PETROHAN SCENTIFIC EXPERIENTAL FORESTRY STATION OVER
THE PERIOD 1998–2008
Nora Lozanova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Climatic factors have a significant impact on the surface water yield (runoff). The impact of precipitation is the
most tangible. In order to perform monitoring of this impact a hydrologic station was established in the Petrohan
Scientific Experimental Forestry Station (SEFS) on the river Gavaneshtitsa. An on-going monitoring process started
in 1998. A total of 5 limn graph and 3 rain graph stations have been build. Due to the high altitude and
unaccessibility of the site, the measurements were made during the warm period of the year. The results of
precipitations and surface yield (runoff) measurement over the period 1998–2008 are presented in the article. The
results are tentative due to the short-term period of monitoring.
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МОНИТОРИНГ НА РАСТИТЕЛНОСТТА И МЕСТООБИТАНИЯТА НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ВЕТРОЕНЕРГИЕН ПАРК В ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG 0000336 „ЗЛАТИЯ”
Димитър Павлов, Екатерина Павлова, Елена Цветкова
Лесотехнически университет, София
Резюме
Във връзка с инвестиционно предложение за изграждане на ветроенергиен парк в района на община Вълчедръм, части от който ще се реализират на територията на Защитена зона BG 0000336 „Златия“ по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, е проведено проучване на
растителността и местообитанията в районите предвидени за изграждане на ветрогенераторите. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира на територия на обработваеми и изоставени земеделски земи.
Местообитанията са производни и вторично преобразувани. По време на едногодишен мониторинг на растителността през 2007 г. са установени 335 растителни видове, 21 растителни фации и 6 растителни асоциации.
На проучваната територия не са установени находища на растителни видове и растителни съобщества с природозащитен статус. При реализирането на инвестиционното предложение не се засяга местообитание 6250
„Панонски льосови степни тревни съобщества” и находища на растителния вид Centaurea rumelica Boiss., които са включени в Стандартния формуляр на Защитената зона. Въз основа на резултатите от проучването се
пригнозира незначително по степен въздействие върху растителността и местообитанията при реализирането
на инвестиционното предложение, като изграждането на ветрогенераторите няма да засегне структурата, функциите и природозащитните цели на Защитената зона.
Ключови думи: Натура 2000, екологична мрежа, растителни асоциации,местообитания, ветрогенератори,
мониторинг.
Key words: Natura 2000, ecological network, habitats, wind turbines, monitoring.

зобновяеми източници на енергия. По данни от
2008 год., 4% от общата енергия в Европа се
получава от вятъра. Очаква се, до 2020 г. тя да
се утрои, а до 2050 год. да се произвежда
осем пъти повече енергия, спрямо 2007 год.
[8]. Съгласно действащото законодателство
всяко инвестиционно намерение подлежи на
Оценка за въздействията върху околната среда
(ОВОС) и Оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на
защитените зони (ОС) [7].
Цел на настоящото проучване е, оценка на
съвременното състояние на флористичния състав и фитоценотичната структура на растителността и на местообитания на територии от
Защитена зона BG 0000336 „Златия”, и прогноза за въздействието върху тях при реализирането на инвестиционно предложение за изграждането на ветроенергиен парк.

Увод
През 1995 год. Икономическата Комисия за
Европа към ООН приема План за действие за
опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие за периода 1996–2000 год. Една от
целите в този план е „Консервация, укрепване
и възстановяване на ключови екосистеми, местообитания, видове и характеристики на ландшафта чрез създаване и ефективно управление
на Общоевропейска екологична мрежа”. Програмата за развитие на Общоевропейската екологична мрежа е насочена към проектиране на
физическата мрежа от т.н. централни зони, коридори, зони за възстановяване и буферни зони.
Изграждането на мрежата е по силата на Директивите на Европейския съюз за местообитанията и птиците, Бернската, Бонската и Рамсарската конвенции, както и Декларацията от
Маастрихт „Съхраняване на Европейското природно наследство: към една европейска екологична мрежа” (1993). В България е създадена
екологична мрежа, която е част от Европейската мрежа Натура 2000, с която се осигурява
намаляване на загубата на биологично разнообразие [10]. Към редица територии, включени
в мрежата Натура 2000, се предлагат инвестиционни предложения за стопанско ползване в
т.ч. и изграждане на ветрогенератори като въ-

Обект на изследване и методичен подход
Обект на изследване са територии в Защитена зона (ЗЗ) BG 0000336 „Златия” по Директивата 92/43 ЕЕС, която е разположена в Златийски район от Крайдунавски окръг на Долнодунавската провинция на Евроазиатската степна и лесостепна област [2]. Общата площ на
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висти и храсталачни места във флористични
райони Североизточна България и Дунавска
равнина.

защитената зона е 31 947.80 дка. По класове
земно покритие територията на Защитената
зона се разпределя в следните групи: храстови
съобщества – 4% от общата площ; широколистни листопадни гори – 2% от общата площ;
сухи тревни съобщества, степи – 7% от общата площ; не-горски райони, култивирани с дървесна растителност (вкл. овошки, лозя, крайпътни дървета) – 5% от общата площ; друга
орна земя – 82% от общата площ. Проектираните площадки за изграждане на ветрогенератори са разположени в обработваеми и и изоставени земеделски земи, които в стандартния
формуляр на ЗЗ се отнесени към категорията
„Друга орна земя”.
В района на площадките и в прилежащите
към тях територии, проучването на флората е
осъществено чрез метода на профилните маршрути. Номенклатурата на таксоните е съобразно Флора на България (1963–1989), Определител на висшите растения в България [6],
Определител на растенията в България [3].
Флорните елементи са определени в съответствие с класификационната схема на Walter [1],
а жизнените форми са определени по системата на Raunkier [13].
Определянето на синтаксономичния статус
на съобществата е осъществено чрез доминантния и флористичен подход за класификация на
растителността [5, 9].
Проучването на флористичния състав и фитоценотичната структура на растителните съобщества е проведено в характерни участъци
на площадките, като оценката на обилието се
свързва с проективното покритие на отделните
видове. Разнообразието от местообитания е
оценено на базата на установеното разнообразие на основни компоненти на екосистемите и
сравнителен анализ с признаците включени в
Ръководство за определяне на местообитанията
от европейска значимост в България [4].

Фиг. 1. Местоположение на Защитене зона
BG0000336 „Златия”

Анализът на разпределението на проектираните площадки за ветрогенератири показа, че
те са разположени предимно по платовидната
част на обработваеми земи, на които се отглеждат различни селскостопански култури –
пшеница, царевица, слънчоглед, овес, люцерна
и др. Няколко площадки са разположени на
изоставени земеделски земи. При проведеното
флористично проучване през 2007 г. на площадката на инвестиционното предложение и на
прилежащи към нея територии са установени
335 растителни видове. Не са установени растителни видове с природозащитен статус. Резултатите от фитоценотичните проучвания на
агрофитоценозите са представени в таблица 15, а проучванията на растителността в изоставените земеделски земи са представени в таблица 6.
В табл. 1 е представен флористичния състав
и фитоценотичната структура на 4 агрофитоценози с преобладаване на пшеница (Triticum
aestivum L.). В биологичния спектър на съобществата преобладават терофитите, към които
се отнасят 53,1% от установените растителни
видове, 31,3% са хемикриптофити и 15,6% са
преходни между терофити и хемикриптофити.
Във фитогеографския спектър еднакво участие
има групите на евроазиатския (21,9%), евромедитеранския (21,9%) и бореалния (21,9%)
флорни елементи, следвани от космополитните

Резултати и обсъждане
В защитена зона „Златия” (фиг. 1), като
обект на охрана е включен един тип местообитание от Приложение І на Директива 92/43
ЕЕС: 6250 „Панонски льосови степни тревни
съобщества“. Това местообитание заема
2,704% от общата площ на зоната. Към групата „Други значими растителни и животински
видове”, свързани с природозащитата и управлението на обекта е отнесен един растителен
вид: Centaurea rumelica Boiss. (румелийска
метличина) – рядък вид, разпространен по тре-
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Setaria viridis – Stellaria media ((в табл. 1, раст.
съобщество 2); фац. Triticum aestivum
Convolvulus arvensis + Elymus repens +
Centaurea cyanus ((в табл. 1, раст. съобщество
3); фац. Triticum aestivum
- Convolvulus
arvensis + Bifora radians + Camelina sativa (в
табл. 1, раст. съобщество 4).

(9,4%), медитеранските (9,3%), и адвентивните
(6,3%) флорни елементи. След фитоценотична
оценка описаните растителни съобщества са
отнесени към 4 растителни фации, които имат
общ едификатор и различни характерни видове:
фац. Triticum aestivum - Convolvulus arvensis
+ Avena fatua (в табл. 1, раст. съобщество 1);
фац. Triticum aestivum - Convolvulus arvensis –

Табл. 1. Флористичен състав и фитоценотична структура на агрофитоценози с преобладаване на пшеница
(Triticum aestivum L.)
Покритие, %
Жизнена
Флорни
Растителен вид
№ на съобществото
форма
елементи
1
2
3
4
Общо покритие
85
80
90
90
Triticum aestivum L.
Th
Adv
80
70
90
90
Euphorbia falcata L.
Th
Med – As
+
Euphorbia helioscopia L.
Th
Euro – As
+
Setaria viridis (L.) Beauv.
Th
Boreal
+
1–5
Avena fatua L.
Th
Boreal
1–5
Papaver rhoeas L.
Th
Euro–Sib
+
Myosotis arvensis (L.) Hill.
Th
Euro – As
+
Carduus nutans L.
Th
Euro – Med
+
+
Centaurea cyanus L.
Th
Euro – Med
+
+
Bifora radians Bieb.
Th
Euro – Med
+
Sinapis arvensis L.
Th
Med
1–5
Adonis aestivalis L.
Th
Euro – subMed
+
Galium tricornutum Dandy
Th
Euro – As
+
Veronica hederifolia L.
Th
Euro – Med
1–5
Lamium amplexicaule L.
Th
Euro – As
+
Polygonum aviculare L.
Th
Kos
+
Stachys annua L.
Th
Euro – As
+
Stellaria media (L.) Vill.
Th–H
Kos
1–5
Reseda lutea L.
Th–H
subBoreal
+
1–5
Reseda inodora Reich.
Th–H
Euro – Med
+
+
Camelina sativa (L.) Crantz
Th–H
Pont – CAs
+
Linaria vulgaris Mill.
H
Euro – Sib
1–2
Convolvulus arvensis L.
H
Kos
1–5
1–5
+
1–5
Arctium minus (Hill.) Bernh.
H
Euro – As
1–2
Festuca pratensis Huds.
H
Boreal
+
Artemisia vulgaris L.
H
subBoreal
+
+
Sambucus ebulus L.
H
Euro – Med
+
+
Elymus repens (L.) Gould.
H
Boreal
+
+
Cirsium arvense (L.) Scop.
H
Euro – As
1–5
Sorghum halepense (L.) Pers.
H
Adv
+
Nonea pulla (L.) DC.
H
subMed
+
Забележка: Флорни елементи: Adv – адвентивен; Afr – африкански; Alp – алпийски; Anat – анатолийски; Ap – апенински;
Am – американски; Arct – арктически; As – азиатски; Atl – атлантически; Bal – балкански; Boreal – бореален; Bul – български; Carp – карпатски; Cauc – кавказки; Ch – китайски; Dac – дакийски; Eur – европейски; Eux – евксински; Hybr – хибриден;
Jap – японски; Kos – космополитен; Med – средиземноморски; OT – ориентало-турански; Pann – панонски; Pont – понтийски; Sib – сибирски; Жизнените форми на растенията: Ph – фанерофити; Ch – хамефити; H- хемикроптофити; Cr – криптофити; Th – терофити.

на съобществата преобладават терофитите,
към които се отнасят 57,1% от установените
растителни видове, 32,2% са хемикриптофити
и 10,7% са преходни между терофити и хе-

В табл. 2 е представен флористичния състав
и фитоценотичната структура на 4 агрофитоценози с преобладаване на слънчоглед
(Helianthus annuus L.). В биологичния спектър
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Helianthus annuus - Convolvulus arvensis +
Reseda lutea – Vernica hederifolia (в табл. 2,
раст. съобщество 1); фац. Helianthus annuus Convolvulus arvensis + Setaria viridis + Sinapis
arvensis (в табл. 2, раст. съобщество 2); фац.
Helianthus annuus - Convolvulus arvensis +
Sinapis arvensis (в табл. 2, раст. съобщество
3); фац. Helianthus annuus - Convolvulus
arvensis + Cynodon dactylon + Echinochloa
crus-galli (в табл. 2, раст. съобщество 4).

микриптофити. Във фитогеографския спектър с
най-голямо участие са бореалните флорни
елементи (28,6%), следвани от космополитите
(17,8%), медитеранските (14,4%) и евроазиатските (14,3%) флорни елементи. С еднакво
участие
(3,5%)
са
адвентивните,
цeнтралноазиатските и понтийскокавказките
флорни елементи. След фитоценотична оценка
описаните растителни съобщества са отнесени
към 4 растителни фации с общ едификатор
слънчоглед и различни характерни видове: фац.

Табл. 2. Флористичен състав и фитоценотична структура на агрофитоценози с преобладаване на слънчоглед
(Helianthus annuus L.)
Покритие, %
Жизнена
Флорни
Растителен вид
№ на съобществото
форма
елементи
1
2
3
4
Общо покритие
90
80
85
70
Helianthus annuus L.
Th
Adv
80
70–80
70–90
60–80
Melilotus officinalis (L.) Pall.
Th
Euro – As
+
Veronica hederifolia L.
Th
Euro – Med
1–5
Papaver rhoeas L.
Th
Euro–Sib
+
Matricaria perforata Merat.
Th
Euro–Med
+
Chenopodium album L.
Th
Kos
+
+
Geranium robertianum L.
Th
subBoreal
+
Erodium cicutarium (L.) L'Her.
Th
subBoreal
+
Thlaspi arvense L.
Th
Euro – As
+
Sinapis arvensis L.
Th
Med
1–5
5–10
Setaria viridis (L.) Beauv.
Th
Boreal
1–5
Polygonum pulchellum Loisel.
Th
subMed
5–10
Senecio vulgaris L.
Th
Euro – As
+
Chenopodium botrys L.
Th
Boreal
+
Chenopodium hybridum L.
Th
Boreal
+
Echinochloa crus–galli (L.) Beauv.
Th
Kos
1–5
Camelina sativa (L.) Crantz
Th–H
Pont – Cas
+
Reseda lutea L.
Th–H
subBoreal
1–5
+
Centaurea rhenana Boreau
Th–H
subMed
+
Convolvulus arvensis L.
H
Kos
10–30
1–5
5–10
1–5
Medicago sativa L.
H
CAs(Adv)
1–5
Artemisia vulgaris L.
H
subBoreal
+
Alcea rosea L.
H
Med
+
Elymus repens (L.) Gould.
H
Boreal
+
Arctium minus (Hill.) Bernh.
H
Euro – As
1–5
Plantago lanceolata L.
H
Kos
+
Cichorium intybus L.
H
Euro – Sib
+
Cynodon dactylon (L.) Pers.
H
Kos
1–10

елементи (26,7%), следвани от бореални
(13,4%), медитерански (13,4%) и космополитни (13,3%) флорни елементи. С еднакво
участие (6,7%) са адвентивните, евромедитеранските, евросибирските, субамериканските
и понтийските флорни елементи. След фитоценотична оценка описаните растителни съобщества са отнесени към 2 растителни фации с общ едификатор царевица и различни

В табл. 3 е представен флористичния състав и фитоценотичната структура на 2 агрофитоценози с преобладаване на царевица (Zea
mays L.). В биологичния спектър на съобществата преобладават терофитите, към които се
отнасят 53,3% от установените растителни
видове, 44% са хемикриптофити и 6,7% са
фанерофити. Във фитогеографския спектър с
най-голямо участие са евроазиатските флорни
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Convolvulus arvensis + Dactylis glomerata +
Centaurea cyanus (в табл. 3, раст. съобщество
2).

характерни видове: фац. Zea mays - Setaria
viridis + Cynodon dactylon + Arctium minus (в
табл. 3, раст. съобщество 1); фац. Zea mays -

Табл. 3. Флористичен състав и фитоценотична структура на агрофитоценози с преобладаване на царевица (Zea
mays L.)
Покритие, %
Жизнена
Флорни
Растителен вид
№ на съобществото
форма
елементи
1
2
Общо покритие
80
80
Crataegus monogyna L.
Ph
subBoreal
+
Zea mays L.
Th
Adv
50–70
60–80
Setaria viridis (L.) Beauv.
Th
Boreal
5–10
Sinapis arvensis L.
Th
Med
1–5
Senecio vulgaris L.
Th
Euro – As
+
Centaurea cyanus L.
Th
Euro – Med
5–10
Papaver rhoeas L.
Th
Euro – Sib
+
Myosotis arvensis (L.) Hill.
Th
Euro – As
+
Xeranthemum annuum L.
Th
subAm
+
Arctium minus (Hill.) Bernh.
H
Euro – As
5–10
Convolvulus arvensis L.
H
Kos
1–5
5–10
Cynodon dactylon (L.) Pers.
H
Kos
5–10
+
Dactylis glomerata L.
H
Euro – As
10–20
Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin
H
Pont
+
Nonea pulla (L.) DC.
H
subMed
+

В табл. 4 е представен флористичния състав и фитоценотичната структура на 2 агрофитоценози с преобладаване на овес (Avena
sativa L.). В биологичния спектър на съобществата преобладават терофитите, към които се
отнасят 45,5% от установените растителни
видове, 45,4% са хемикриптофити и 9,1% са
преходни между терофити и хемикриптофити.
Във фитогеографския спектър с най-голямо
участие са евроамериканските флорни елементи (36,4%), следвани от адвентивните

(27,3%), евроазиатските (18,2%), евросибирски и космополитни (9,1%) флорни елементи.
След фитоценотична оценка описаните растителни съобщества са отнесени към 2 растителни фации с общ едификатор овес и различни характерни видове: фац. Avena sativa Convolvulus arvensis + Arctium minus +
Medicago lupulina (в табл.4, раст. съобщество
1); фац. Avena sativa - Convolvulus arvensis +
Centaurea cyanus + Papaver rhoeas (в табл. 4,
раст. съобщество 2).

Табл. 4. Флористичен състав и фитоценотична структура на агрофитоценоза с преобладаване на овес (Avena
sativa L.)
Покритие, %
Жизнена
Растителен вид
Флорни елементи
№ на съобществото
форма
1
2
Общо покритие
75
70
Avena sativa L.
Th
Adv
60–90
60–80
Senecio vernalis Walds and Kit.
Th
Euro – Med
+
Helianthus annuus L.
Th
Adv
1–5
Centaurea cyanus L.
Th
Euro – Med
1–5
Papaver rhoeas L.
Th
Euro – Sib
+
Medicago lupulina L.
Th–H
Euro – As
+
Convolvulus arvensis L.
H
Kos
5–10
5–10
Medicago sativa L.
H
Cas(Adv)
1–5
Achillea collina J. Beck. Ex Reich.
H
Euro – subMed
+
Arctium minus (Hill.) Bernh.
H
Euro – As
1–5
Taraxacum officinale (L.) Web.
H
Euro – Med
+
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(14,3%) и медитерански (9,1%) флорни елементи. След фитоценотична оценка описаните
растителни съобщества са отнесени към 3
растителни фации с общ едификатор люцерна
и различни характерни видове: фац. Medicago
sativa - Lolium perenne + Sinapis arvensis (в
табл. 5, раст. съобщество 1); фац. Medicago
sativa - Achillea collina + Senecio vulgaris +
Lactuca serriola (в табл. 5, раст. съобщество
2); фация Medicago sativa - Achillea collina +
Senecio vulgaris + Lactuca serriola (в табл. 5,
раст. съобщество 3).

В табл. 5 е представен флористичния състав и фитоценотичната структура на 2 агрофитоценози с преобладаване на люцерна
(Medicago sativa L.). В биологичния спектър
на съобществата преобладават терофитите,
към които се отнасят 50% от установените
растителни видове, 35,7% са хемикриптофити и 14,3% са преходни между терофити и
хемикриптофити. Във фитогеографския спектър с най-голямо участие са адвентивните и
евроазиатските флорни елементи (28,6%),
следвани от евромедитеранските (14,4%),
бореални (14,3%), евросибирски и понтийски

Табл. 5. Флористичен състав и фитоценотична структура на агрофитоценоза с преобладаване на люцерна
(Medicago sativa L.)
Покритие, %
Жизнена
Растителен вид
Флорни елементи
№ на съобществото
форма
1
2
3
Общо покритие
80
85
60
Medicago sativa L.
H
Cas(Adv)
40–60
80–90
50–60
Hordeum vulgare L.
Th
Adv
20–30
Sinapis arvensis L.
Th
Med
+
Avena sativa L.
Th
Adv
5–10
1–5
Carduus nutans L.
Th
Euro – Med
+
Senecio vulgaris L.
Th
Euro – As
+
Helianthus annuus L.
Th
Adv
1–5
Hordeum murinum L.
Th
Boreal
1–5
Verbascum blataria L.
Th–H
Euro – Sib
+
Lactuca serriola L.
Th–H
Euro – As
+
Lolium perenne L.
H
Euro – As
5–10
Achillea collina J. Beck. ex Reich.
H
Euro – subMed
+
1–5
Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin
H
Pont
1–5
Galium verum L.
H
Euro – As
+

Bromus sterilis + Convolvulus arvensis (в табл.
6, раст. съобщество 2); фац. Sambucus
ebulus + Onopordum acanthium (в табл. 6,
раст. съобщество 3); фац. Arctium minus –
Reseda lutea (в табл. 6, раст. съобщество 4);
фац. Onopordum acanthium – Carduus
acanthoides – Hordeum murinum (в табл. 6,
раст. съобщество 5); фац. Arctium minus –
Foeniculum vulgare (в табл. 6, раст. съобщество 6).
Проведените неколкократни наблюдения на
избраните участъци от агрофитоценози през
вегетационния сезон показва ясно очертани
няколко цветни и общи аспекти в динамиката
на растителните съобщества. Ранният пролетен аспект в агрофитоценозите обикновено се
формира от ефемери сред които най-често
доминират Veronica hederefolia L. (бръшлянолистно великденче), Holosteum umbellatum L.

В табл. 6 е представен флористичния състав и фитоценотичната структура на 6 плевелно-рудерални
растителни
съобщества
формирани на изоставени обработваеми земи.
В биологичния спектър на съобществата преобладават терофитите, към които се отнасят
56% от установените растителни видове,
14% са хемикриптофити, 20% са преходни
между терофити и хемикриптофити и 10% са
фанерофити. Във фитогеографския спектър с
най-голямо участие са евроазиатските флорни
елементи (22%), следвани от евромедитеранските (20%), медитерански (10%) и бореални
(10%) флорни елементи. След фитоценотична
оценка описаните растителни съобщества са
отнесени към 6 растителни фации с различни
характерни видове: фац. Convolvulus arvensis
+ Centaurea cyanus + Sinapis arvensis (в табл.
6, раст. съобщество 1); фац. Setaria viridis +
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Табл. 6. Флористичен състав и фитоценотична структура на плевелно-рудерални съобщества на изоставени
обработваеми земи
Покритие, %
Жизнена
Флорни
Растителен вид
№ на съобществото
форма
елементи
1
2
3
4
5
6
Общо покритие
80
50
80
70
70 30
Rubus caesius L.
Ph
Euro – As
+
+
Ulmus minor Miller
Ph
Euro – Med
1–5
Gleditsia triacanthos L.
Ph
Adv
1–5
Prunus spinosa L.
Ph
sPont
1–5
Rosa canina L.
Ph
subMed
1–2
Triticum aestivum L.
Th
Adv
20–40
10–15
Melilotus officinalis (L.) Pall.
Th
Euro – As
+
+
Euphorbia helioscopia L.
Th
Euro – As
+
Centaurea cyanus L.
Th
Euro – Med
20–40
Sinapis arvensis L.
Th
Med
5–15
Papaver rhoeas L.
Th
Euro–Sib
+
+
Vicia striata Bieb.
Th
Pont–Med
+
1–5
Setaria viridis (L.) Beauv.
Th
Boreal
1–5
5–15
Avena fatua L.
Th
Boreal
1–5
Senecio vernalis Walds & Kit.
Th
Euro – Med
1–2
Euphorbia falcata L.
Th
Med – As
+
Crepis setosa Hall.
Th
Euro – Med
+
Crepis foetida L.
Th
Euro–Med
1–2
Consolida regalis S. F. Gray
Th
Euro – Med
+
Consolida hispanca (Costa) Greut. et
Th
Med
+
Burd.
Bromus sterilis L.
Th
Boreal
1–5
Onopordum acanthium L.
Th
Euro – Med
10-30
30–60
Xanthium spinosum L.
Th
Kos
1–5
Xanthium strumarium L.
Th
Eur
1–5
Caucalis platycarpos L.
Th
Euro – Cauc
+
Anthriscus caucalis Bieb.
Th
Euro – Am
1–2
Helianthus annuus L.
Th
Adv
1–5
Polygonum aviculare L.
Th
Kos
5–10
Hordeum murinum L.
Th
Boreal
15–30
Galium aparine L.
Th
Euro – As
+
Hordeum vulgare L.
Th
Adv
10–20
Carduus nutans L.
Th
Euro – Med
+
Senecio vulgaris L.
Th
Euro – As
+
Reseda lutea L.
Th–H subBoreal
1–2
1–5
10–20
Lactuca serriola L.
Th–H Euro – As
+
1–5
Bromus arvensis L.
Th–H Euro – As
1–5
Anagalis arvensis L.
Th–H Kos
+
Verbascum blataria L.
Th–H Euro – Sib
+
Knautia arvensis (L) Coulter
Th–H Euro – Sib
1
Dipsacus laciniatus L.
Th–H Euro – Med
1–2
Foeniculum vulgare Mill.
Th–H subMed
1–5
1–5
Carduus acanthoides L.
Th–H Eur
10–15
Medicago lupulina L.
Th–H Euro – As
5–10
Convolvulus arvensis L.
H
Kos
10-20
1–5
Sonchus arvensis L.
H
Euro – As
+
1–5
Euphorbia cyparissias L.
H
Eur
1–2
Linaria vulgaris Mill.
H
Euro – Sib
1–5
Sambucus ebulus L.
H
Euro – Med
30–50
Cynodon dactylon (L.) Pers.
H
Kos
5–10
Arctium minus (Hill.) Bernh.
H
Euro – As
30–60
1–5
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Съюз Caucalion lappulae Tx., 1950
Асоциация Sinapis arvensis + Bifora radians
+ Vicia striata + Veronica hederifolia Kol.,
1976
Асоциация Sisymbrium orientale – Bifora
radians – Camelina rumelica Kol., 1976
Разред Chenopodetelia albi Tx. Et Lohm., 1950
Съюз Panico – Setarion Sissingh, 1946
Асоциация Cynodon dactylon – Hibiscus
trionum Kol., 1976
Асоциация Chondrilla juncea + Sorghum
halepensis Kol., 1976
Асоциация
Echinochloa
crus-galli
–
Galinsoga parviflora Kol., 1976

(сенникова весларка) и Erophilla verna (L.)
Chevall (пролетна гладница).
В по-късния пролетен аспект участвуват
Papaver rhoeas L. (полски мак), Adonis
aestivalis L. (летен горицвет), Lepidium
campestre (L.) R.Br. (полска горуха) и др. В
летния аспект до жътва най-често доминират
Bifora radians Bieb. (лъчисто колендро), Reseda
lutea L. (жълта резеда), Vicia striata Bieb. (набраздена глушина), Erysimum repandum L. (разперена боянка), Anthemis cotula L. (смрадливо
подрумиче), Galium tricornutum Dandy (трирого
еньовче), Centaurea cyanus L. (полска метличина), Lathyrus aphaca L. (жълто секирче),
Consolida regalis S.F.Gray (обикновена ралица).
Летният аспект след жътвата се формира от
видoвете Medicago lupulina L. (хмелна люцерна),
Euphorbia falcata L. (сърполистна млечка),
Atriplex patula L. (разклонена лобода), Anagalis
arvensis L. (полско огнивче), Cichorium intybus
L. (обикновена синя жлъчка), Stachys annua L.
(едногодишен чистец), Echinochloa crus-galli (L.)
Beauv. (петльово просо), Hibiscus trionum L.
(обикновено грънче), Ajuga chia Schreber (хиосово срещниче) и др.
Местообитанията на проучваните територии
са оценнени като производни и вторично преобразувани. Коренните (първични) местообитания са свързани със смесени дъбови гори с
преобладаване на цер (Quercus ceris L.), виргилиев дъб (Quercus virgilliana Ten.) и дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora C.Koch.). След
изкореняването на дървесната растителност и
продължителната обработка на почвата е протекла вторична сукцесия, при която са настъпили редица деградационни процеси свързани с
ерозия на почвата и смяната на множество сериални съобщества.
Въз основа на комплексен анализ на флористичния състав, жизнените форми и флорните елементи проучваните растителни съобщества могат да бъдат включени в следната синтаксономична класификационна схема на съобщества от едногодишни растения на деградирани терени и плевелни съобщества в окопни
култури:

Заключение
Цялостният анализ на резултатите от проведеното проучване дава основание да се направят следните обобщени изводи и препоръки:
1. На територията на инвестиционното предложение не са установени находища на
растителни видове с природозащитен статус. Находищата на включения в Стандартния формуляр растителен вид Centaurea
rumelica Boiss. не са в обхвата на въздействие на инвестиционното предложение.
2. Не са установени растителни съобщества с
природозащитен статус. Преобладаваща
част от съвременната растителност на територията на инвестиционното предложение
има производен и вторичен произход. Тя
включва множество сериални съобщества,
които са свързани с различни синтаксони и
сукцесионни редове. Има вероятност за
навлизане на нови инвазивни и рудерални
растителни видове, които са свързани с новите антропогенно преобразувани ландшафти.
3. Местообитанията на предвидените площадки за изграждане на ветрогенератори са
производни и вторично преобразувани. Реализирането на инвестиционното предложение не засяга местообитание 6250 „Панонски льосови степни тревни съобщества”,
което е включено в Стандартния формуляр
на ЗЗ BG 0000336.
4. Въздействието на инвестиционното предложение за изграждане на ветроенергиен парк
върху целостта на ЗЗ BG 0000336 „Златия”
по Директива за местообитанията, с оглед
опазване на нейната структура, функции и
природозащитни цели, по отношение на
природните типове местообитания и на
местообитанията на растителни видове се

Клас Stеllarietea mediae Br.-Bl., 1931, Tx., Lohm.,
Prsg., 1950
Разред Centauretalia cyani Tx., Lohm., Prsg.,
1950
Съюз Agrostidion spica venti (Krusem. et
Vligeger,1939) Tx.., Oberd., 1949
Асоцация
Anthemis
austriaca+
Vicia
pannonica + Myosotis striata Kol., 1976
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оценява като незначително. Във връзка с
това се прави заключението, че инвестиционно предложение е съвместимо с предмета и целите на защитената зона и няма да
има съществено негативно влияние върху
нея.
5. За да се минимизират екологичните щети е
необходимо паралелно с изграждането на
планираните обекти да се организира и
последващ постоянен мониторинг за въздействието върху флората, растителността,
типовете местообитания и екосистемите.
6. Да се организира специализиран мониторинг на местоообитание 6250 „Панонски
льосови степни тревни съобщества”, като в
плана за управление на ЗЗ BG 0000336 се
предвидят допълнителни мерки за защита.

5.
6.
7.

8.

9.
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MONITORING OF THE VEGETATION AND HABITATS ON THE TERRITORY OF THE
WIND FARM AT ‘ZLATIYA’ BG 0000336 PROTECTED AREA
Dimitar Pavlov, Ekaterina Pavlova, Elena Tsvetkova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
A study on the vegetation and habitats has been carried out in relation to the investment proposal for building a
wind farm in the region of Valchedram municipality, part of which will be implemented on the territory of ‘Zlatiya’
BG0000336 protected area under Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna
and flora. It has been planned to implement the investment proposal on the territory of arable and abandoned agricultural lands. The habitats are derivative and secondary transformed. During the one-year vegetation monitoring,
carried out in 2007, 335 plant species, 21 plant facies and 6 plant associations were determined. No plant species
and plant communities of conservation concern have been found on the studied territory. The implementation of
the investment proposal does not affect Habitat 6250 ‘Pannonic loess steppic grasslands’ and habitats of the plant
species Centaurea rumelica Boiss., included in the Standard form of the protected area. On the basis of the study
results it is prognosticated that the implementation of the investment proposal will have an insignificant impact on
the vegetation and habitats, and the construction of the wind turbines will not affect the structure, functions and
conservation objectives of the protected area.
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ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БАЛАНСОВ РАЗХОДЕН
МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРАГ НА ВРЕДНОСТ ПРИ
НАПАДЕНИЕ ОТ VENTURIA INAEQUALIS
Николай Нейков, Владислав Тодоров, Йорданка Станчева
Лесотехнически университет, София
Резюме
Недостигът на данни се отразява съществено върху ефективното използване на икономическите прагове на
вредност в рамките на интегрираните системи за контрол. Достигането на икономическия праг на вредност
обикновено е сигнал за предприемане на ефективни растително-защитни мерки. Няма обаче, никаква информация относно това кога те трябва да се преустановят. В повечето случаи се цели максимална ефективност на
провежданите мероприятия и достигане на смъртност под прага на икономическа вредност, като се допуска, че
оптимални са по-високо ефективните мероприятия. Освен това, все още са недостатъчни и недокрай убедителните данни от изследвания, насочени към обвързване на резултатите от растително-защитните мерки с конкретни икономически показатели. В настоящото изследване се прави опит за приложение на установени методи
за моделиране на икономическия праг на вредност, обвързани със система от стопански показатели, характеризиращи конкретно насаждение. На основата на данните от моделен обект се прави първоначална оценка на
разработен икономико-математически модел и се обсъждат насоки за неговото използване.
Ключови думи: икономически праг на вредност, струпясване по ябълката.
Key words: economic threshold, Venturia inaequalis.

Предмет е икономическият праг на вредност
при струпясване по ябълката в средностатистическо ябълково насаждение.
Поставените в изследването задачи могат да
се обобщят до:
- Задаване на конкретен аналитичен вид
на разработения в предходни изследвания модел.
- Определяне с помощта на статистически методи на годишната динамика на
заболяването за избраните пробни дървета.
- Определяне на основните икономически
параметри, участващи в балансовото
отношение, използвано в модела.
- Обобщаване на резултатите и формулиране на първоначални препоръки към
растителнозащитната политика на стопанството.
Ограничения към изследването: Настоящото
изследване се осъществява единствено с наличната информация за профилите на нападение при изследваните пробни дървета и се
обобщава за средностатистическо стопанство.

Увод
Настоящото изследване е пореден научен
резултат от двегодишната работа по научен
проект по договор №30 към Лесотехнически
университет. Досегашните усилия бяха концентрирани в събиране на емпирични данни за
ябълковото насаждение в УОС „Враждебна”,
като метеорологични данни, нападение върху
пробните дървета, данни за проведените агротехнически мероприятия и др. Към настоящия
момент нараства потребността от прилагане на
събраните и обработени данни в разработване
на теоретични модели. По този начин се задейства процес на апроксимация на разработените модели към действителните потребности
на стопанството.
Цел на настоящото изследване е изготвянето
на първоначална оценка на елементите на разработения модел за калкулиране на икономическия праг на вредност при ябълката в средностатистическо ябълково стопанство. За повечето земеделски култури той се определя за
такава плътност на вредителя, при която загубите са приблизително равни на 3-5% от добива, но независимо от това те се нуждаят от
конкретизиране.
Обект на изследването са пробни дървета в
УОС „Враждебна” към Лесотехнически университет, София.

1. Разработен модел за целите на научен проект по договор №30 към Лесотехнически университет
В настоящото изследване се прилага разработен модел, основан на балансово уравнение
[1]. То има вида:

270

Николай Нейков, Владислав Тодоров, Йорданка Станчева

Y
(1)
 Px ,
X( t )
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.

n - общият брой на наблюденията през
годината;
m - проведени до момент t наблюдения.

Py

Модел (1) предлага функция на развитие на
нападението от момента на осъществяване на
контрол до крайната фаза на развитие на
Venturia inaequalis с преки и косвени 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 количеството 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 стойност.
За да се достигне до икономически анализ,
подобен на разгледаните по-горе модели следва изравняването на разходите за контрол със
загубите на продукция. Диференцират се загубите Уравнението 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.
Концептуалният модел, който се използва 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 очакваната реколта;
- разходи за контрол;
- максимален размер на реколтата.
В основата на модела стои използваната
технология за мониторинг на насажденията [2].
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  ( x, t )dx , т

n

Pt*k

  ( x, t )dx
n t

t

C

(3)

n

  ( x, t )dx
nt

t
където



C
Pt*k

φ(t) - на практика означава статистическа оценка на икономически показателпрогнозна щета;
k - коефициент на трансформация на
нападението в загуба на реколта, поради необходимостта от отчитане изменението на разходите в знаменател в настоящото изследване се препоръчва
k=х;
n - общият брой на наблюденията през
годината;
С - разходи за контрол на нападението;
Pt* - прогнозният размер на цената на
тон ябълки към момент t.

(2)

n t

където
n общият брой на наблюденията през
годината;
φ(t) - на практика означава статистическа оценка на икономически показателпрогнозна щета (разликата на вероятната от максималната възможна реколта);
k - коефициент на трансформация на
нападението в загуба на реколта;

Икономическият праг на вредност е размера
на нападението (като дял на площта поразена
от струпясване), който в последното проведено
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наблюдение, в момент t се изравнява с допустимия размер на нападението - C .
Pt*k
Представения модел е концептуален. За неговото прилагане за целите на растителната
защита са необходими от една страна точен
аналитичен модел на функцията на нападение
от времето и размер на разходите за контрол и
загубите. Аналогичен вид на уравнението може
да бъде сумирането на разходите, което по
своята същност е функция на общите разходи
за контрол на заболяването, включваща преки
парични разходи и такива тип загуби.
В изследването е използван песимистичен
вариант на степента на нападение, респективно
загубите на продукция, в зависимост от времето. Моделът е следният:


n - максимално възможните третирания
(растителнозащитни мероприятия през
годината);
t – броят непроведени (отказани) третирания.
Представеният модел се изменя в интервала
(0;а). Когато се осъществят всички третирания
нападението се доближава до 0, тъй като х
(0;1), а t [0; n]. Когато не се провеждат мероприятия нападението доближава стойността
„а”, защото t=n (a.xn-n=a.x0=a).
2. Калкулиране елементите на модела
Основни елементи на модел (4) са статистическите характеристики на нападението в рамките на календарна година. Въз основа на събрана информация от системни наблюдения е
възможно съставяне на профил на заболяването през годината. За целта се използва събраната информация за три пробни дървета в УОС
„Враждебна”. На фиг. 1 са представени годишните профили за степента на нападението (заболяването) за 2009 г. и 2010 г.

n

  ( x , t ) dx

nt

t
където

 a .x n  t ,

(4)

а е максимално възможното нападение
и/или загуба на продукция при липса на
растителнозащитни мерки;

Фиг. 1. Сравними профили на заболяването по дати на събиране на пробите

Златна превъзходна (контролно дърво). Методите на събиране и анализ са представени в
предишни изследвания [3, 4]. Информацията,

Представените профили на нападението са
получени въз основа на проби от листа от
пробните дръвчета сорт Флорина, Мерлоуз и

272

Николай Нейков, Владислав Тодоров, Йорданка Станчева

през годината, следователно за пробните дървета размахът ще бъде разделен на 4-1=3
стойности (нива) на нападение. Началната
стойност за всяко дърво е минималната, а всяка следваща се увеличава със средния прираст.
Растителнозащитните мероприятия се изменят
от 0 до 4. Въз основа на всички тези данни лявата част на модел (3) благодарение на профилите на нападение може да се моделира. Резултатите за 2009 г. са представени в табл. 1,
с оглед илюстриране на моделирането.

която ни носят профилите, необходима за ползвания модел са максималният и минималният
размер на нападението през всяка от годините.
По този начин се определят предполагаемите
граници на нападението през текущата година.
След като посочените данни са налице се изчислява варирането на заболяването: максимална стойност минус минимална. Размахът се
разделя на части в зависимост от броя на агротехническите мероприятия, които даден земеделски производител има практика да прилага.
В УОС „Враждебна” са проведени 4 пръскания

Табл. 1. Резултати за изследваните пробни дървета
Резултати за пробно дърво сорт Мерлоуз за 2009 г.
x
c
d/dt= a.xc
0,0165
4-1
0,00000083
0,07227
4-2
0,00096
0,12804
4-3
0,023535
a=0,18381
4-4
0,18381
Резултати за пробно дърво сорт Флорина за 2009 г.
x
c
d/dt= a.xc
0,0165
4-1
0,0000004
0,039167
4-2
0,0001296
0,061833
4-3
0,0052249
а=0,0845
4-4
0,0845000
Резултати за пробно дърво Златна превъзходна за 2009 г.
x
c
d/dt= a.xc
0,238
4-1
0,006976558
0,331166667
4-2
0,056754929
0,424333333
4-3
0,2195925
а=0,5175
4-4
0,5175

Определен е добив от ябълковото насаждение: 2200 кг/дка, следователно по средни цени
на дребно за 2010 г. 1,29 лв/кг загубите са
1290 лв/г.

Аналогично се изчисляват моделите и за
2010 г. След като лявата част е определена
следва калкулирането на дясната част на балансовото уравнение. Тя е характерно икономическа и включва характерни за конкретното
стопанство икономически показатели, които
при липса на подходяща отчетност могат да
бъдат и средноотраслови, за конкретното производство. В настоящото изследване са взети
данни от УОС „Враждебна” с някои приближения относно разходните норми на работно време и гориво за техническите средства за осъществяване на контрол. По този начин резултатите са приложими не само за стопанството, но
и за средностатистически ябълкови насаждения.
Разходите С включват:
- Разходи за препарати: 4,8 лв.;
- Разходи за труд: 45,5 лв.;
- Разходи за горива: 30 лв. .

3. Резултати за средностатистическо стопанство
Резултатите са получени за средностатистическо стопанство, въз основа на икономическите данни, вложени в модел (2). Те са за 2010г.
и 2009г. въз основа на данните от изследваните пробни дървета в УОС „Враждебна” . Получените общи разходи за контрол на насаждението и съответните прагове на вредност са
представени на фиг. 2.
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Фиг. 2. Икономически праг на вредност при наблюдаваните пробни дървета за 2009 г. и 2010г.

тивни методи на защита. В този вид моделът е
приложим за стопанство, с икономически характеристики близки до средностатистическите.
Моделът е адаптивен и позволява оптимизиране
на растителната защита при промяна както на
условията на вътрешната за земеделското стопанство среда, така и на външната специфична
среда.

Представените графики на фиг. 2 разкриват:
- През 2009 г. превес на загубите се постига след 1 пропуснато третиране с препарати при контролното дърво, 2 или 3
(поради междинната стойност на при
пробно дърво сорт Мерлоуз и 3 при
пробно дърво сорт Флорина.
- През 2010г. прагът на вредност при контролното дърво се запазва, докато при
останалите две дървета се снижава към
1 – 2 пропуснати третирания.
Представените резултати могат да се тълкуват по следния начин:
- Ако част от агротехническите мероприятия се пропуснат ще се генерират икономии на средства за контрол. За 2009 г.
вместо 4 е било възможно осъществяването на 3 пръскания за контролното
дърво, 1 или 2 за Мерлоуз и 1 за Флорина. През 2010г. за Мерлоуз и за Флорина са били необходими 3 пръскания,
вместо 4.
- Състоянието на насаждението се влошава. Праговете на вредност показват, че
през за една година оптималното състояние се доближава до реално съществуващото в стопанството, а именно наличието на потребност от 4 пръскания.

Резултатите от настоящото изследване доказват
необходимостта от създаването на профил на дадено насаждение, което от своя страна е позитивен
резултат от проект по договор №30 към Лесотехнически университет.
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Изводи
Представения модел съответства на логиката на процеса на заразяване. Пробните дървета
в по-лошо състояние реализират по-нисък праг
на вредност от тези в по-добро състояние. Определен по този начин прагът на вредност позволява от една страна да се определят икономиите на средства за контрол на вредителите, а
от друга да се определят насоките за алтерна-
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PRELIMINARY RESULTS OF IMPLEMENTATION OF BALANCING MODEL FOR ECONOMIC THRESHOLD OF VENTURIA INAEQUALIS IN SMALL APPLE PLANTATION
Nikolay Neykov, Vladislav Todorov, Yordanka Stancheva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The scarcity of data on the status of a particular plantation is a significant impact on the effective use of economic thresholds of harmfulness in the framework of integrated control systems. For example, reaching the economic threshold of harmfulness is usually a signal to take effective plant-protection measures. There is however no
information on when they should be abolished. In most cases, it is aimed the maximum efficiency of current
events and mortality reached a threshold of economic harm. Moreover, they are still insufficient results from studies aimed to link the results of plant-protection measures to specific economic indicators. In this study is proposed
a balancing model for economic threshold of harmfulness of venturia inaequalis, bound by a system of economic
indicators characterizing the particular small apple plantation. Based on the data model object it is possible to discuss an initial assessment of the economic-developed mathematical model and to suppose some guidelines for its
use.
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ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ЕФЕКТИВНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРИТЕ ЗА НУЖДИТЕ
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Резюме
Наличните в страната държавни, общински и частни язовири с водна площ над 680 000 dka притежават сериозни капацитетни възможности за производство на риба и други водни организми, които ако бъдат оптимизирани, развити и реализирани ще се повиши чувствително обемът на произвежданата и добивана продукция, ще
се разнообрази номенклатурата на производство, ще се задоволят напълно вътрешните потребности и ще се
повишат възможностите за експорт.
Ключови думи: язовири, аквакултура, методи за култивиране на риба и други водни организми, отглеждане
на риба в плаващи мрежени клетки, предпоставки за ефективност.
Key words: dams, aquaculture, methods for cultivation of fish and other aquatic organisms, fish farming in
floating net cages, prerequisites for efficiency.

разчита на редовен рибностопански оборот,
независимо че тази дейност в голяма част от
тях е организирана според разпоредбите на
действащата нормативна уредба [10].
С разрастването на градските и туристическите селища непрекъснато нарастват потребностите от вода за питейни и комунално-битови
нужди, което предопределя приоритетното ползване на водите на част от големите държавни
язовири. Независимо от слабата пригодност на
големите и средните язовири за пълноценно
използване от гледна точка на аквакултурата,
неразкритите им все още капацитетни възможности по отношение на производството на риба
и други водни организми дават основание за
бъдещи реални резултати в тази насока [6].
С решение на Конституционния съд от 1997
г. малките язовири (строени от АПК и ТКЗС) са
актувани като общинска собственост. По този
начин те в действителност преустановяват
функционирането си като хидромелиоративни
обекти и отдавани от кметствата и общините за
рибностопанска експлоатация срещу договор
за наем, концесия или на друго правно основание, те се превръщат изцяло в мощности за
производство на риба и други хидробионти. Като се вземе предвид техният брой – 4247 и
площ от 162 411 dka това очертава едни сериозни капацитетни възможности, чиито измерения ще бъдат в пряка зависимост от прилаганите биотехнологични варианти в аквакултурата –
моно - и поликултурно, комбинирано, екстензивно, полуинтензивно, интензивно и суперинтензивно производство. А това е в пряка зависимост от специфичните характеристики на
всеки воден обект и според степента на учас-

Увод
През XXI век, с подкрепата на ООН и ФАО,
аквакултурата и в частност рибовъдството в
световен мащаб придобива все по-голямо значение [14]. По данни на ФАО, за период от 30
години количеството на хидробионтите, които
се предлагат като продукт на аквакултурата, се
е увеличило двукратно [8]. За Европейския съюз рибарството и аквакултурата е приоритетен
отрасъл. За България най-големи са възможностите за развитие на аквакултурното производство в сладководни басейни. Според редица
автори [4, 8, 11] важно значение като производствени мощности за отглеждане и развъждане на водни организми имат различните по
площ язовири – 1086 държавна собственост с
площ от 518 599 dka, 4247 общински с площ
162 411 dka и 34 частни с обща площ 1009
dka.
1. Предпоставки за експлоатация на язовирите
за нуждите на аквакултурата
Изградени предимно в периода 1950 – 1970
г., язовирите решават основно проблеми на
електродобива,
напояването
и
питейнобитовите потребности на населението. Както по
замисъл, така и по изпълнение те не са съобразени с особеностите и изискванията на аквакултурата. Поради тази и други причини в малка част от тях е реализиран задоволителен
производствен капацитет [6].
От гледна точка на площта им, язовирите
условно са разделени на три групи: малки – до
500 dka; средни – до 2000 dka и големи – над
2000 dka водна площ. Почти без изключение от
язовирите с площ над 5000 dka не може да се
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Язовирите са производствени мощности, които независимо от основното си предназначение трябва да се експлоатират пълноценно за
производството на хидробионти. Основното
предимство при използването им за аквакултурна дейност е ниската себестойност на продукцията и възможността за реализиране на повисок чист доход. В някои отношения техните
характеристики са близки до тези на земните
басейни (при малките язовири), но в други се
различават значително, дори твърде много при
големите водоеми с площ над 2000 dka. При
наличие на намерение за тяхната експлоатация,
трябва да се вземат предвид някои характерни
техни особености:
- проблеми с източването и притока на
вода през летните месеци;
- неравни дъна и липса на места за улов;
- участъци с голяма дълбочина;
- наличие на малоценна риба;
- силно вариране на залятата площ през
вегетационния период;
- по-лесна поддръжка в сравнение със
земните басейни в специализираните
ферми за топлолюбиви риби и други
водни организми.
За да се прецени доколко производството на
риба и други хидробионти в един язовир е икономически целесъобразно, трябва да се извърши комплексна оценка по някои основни показатели:
- разположение, инфраструктура и техническо състояние (наличие на път, сгради, електрозахранване, вода за питейни
и битови нужди, условия за организиране
на риболовен туризъм и почивна база,
близост до населени места, достъп до
отделните зони на язовира, състояние на
хидротехническите съоръжения);
- показатели, влияещи на естествената
рибопродуктивност (колебание на водното ниво, дебелина на водния слой, проточност, биогенен капацитет, физични
свойства на водата, температурен режим, вегетационен период, почвен тип
на грунта);
- показатели, оказващи влияние върху
улова (източване на водоема, дъно на
водоема, наличие на удобни за грипене
места, характер на бреговете);
- показатели, отнасящи се до характеристиката на водоизточника (водоизточник и
неговото състояние, тип на водоснабдяване – гравитачно или помпено, използ-

тие на човешки и финансов ресурс в производствения цикъл.
2. Възможности за развитие на аквакултурата в
язовирите
В екстензивните системи се калкулира наймалко човешко участие и финансови ресурси в
производствения процес. Продуктивността на
обектите от тази система се формира изцяло
от развитието на естествената хранителна база,
което лимитира посадките в рамките на установените норми за съответните региони. Добивите от единица площ са много ниски. Ниска е
и себестойността на продукцията. Отглеждането на риба и други водни организми по екстензивен начин е целесъобразно в големи водоеми, предназначени за многофункционално стопанисване.
Полуинтензивните системи се характеризират с повече разход на труд и финанси в отделните производствени етапи. Важен елемент
при тях е внасянето на известно количество
храна, с което се влияе върху темпа на растеж
на съответните хидробионти. Досегашната богата практика в другите страни и у нас показва,
че фуражите, които се използват, в повечето
случаи са отпадъчни продукти от зърно-, зеленчукопроизводството и преработващата промишленост. Добивите се различават от тези на
екстензивните системи и са в зависимост от
количеството на използваната външна храна и
нейния хранителен коефициент.
В съвременната аквакултура интензивните
системи са предпочитани там, където възможностите позволяват това. В тях са застъпени
всички необходими биотехнологични методи за
повишаване на добивите – мелиорации, нормирано хранене с балансирани качествени фуражи, гарантирани стойности на параметрите на
водната среда, оптимално оползотворяване на
естествените хранителни ресурси, производство на риба и други водни организми в поликултура и др. Добивите са значително по-високи,
стабилни и предварително планирани.
Базираните в язовирите инсталации от плаващи мрежени клетки представляват суперинтензивни системи с най-висока продуктивност.
Те са с малка площ, оптимално гъсти посадки,
интензивно външно хранене и висока степен на
механизация и автоматизация. На мониторинг
са подложени храненето и основните физикохимични показатели на водата – температура,
съдържание на кислород, рН, перманганатна
окисляемост и др.
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боловни мрежи и друга специализирана за целта техника.
Всеки язовир трябва да бъде снабден с водоизпускател (савак) за пълно източване и с
преливник. Водоизпускателят се монтира в найниската точка на дъното, за да осигури пълно
пресушаване на басейна. Повечето от нашите
малки язовири не отговарят на това изискване
– при тях водоизпускателите са поставени найчесто на кота 1–2 m, което не позволява пълното им източване и съответно пълно излавяне
на хидробионтите [9]. Това в различна степен
пречи за цялостното и качествено провеждане
на мелиоративните мероприятия, което води и
до съответно снижаване на естествената рибопродуктивност. За да се предотврати разрушаването на дигата, която оформя язовирната
стена, на нея трябва да има оразмерен преливник, а пред него монтирана защитна мрежа или
скара, за да се предотврати излизането на риба. Тъй като това намалява пропускателната
му мощ, площта на мрежата или скарата трябва да бъде от 3 до 5 пъти по-голяма от размера
на преливния праг.
През горещите летни месеци рибата се отправя обикновено към мястото, където се втича
водата. Ако няма преградно съоръжение, част
от нея може да напусне язовира в посока на
захранващия водоизточник. За да се предотврати това, на втока на водата се изгражда праг с
височина около 1 m или се поставя предпазна
решетка, ако водата се втича по канал. Практиката показва, че за препоръчване е изграждането на дървен или стоманобетонен праг, тъй като той ще спомага и за аерирането на водата
[5].
През летните месеци водната площ на малките язовири в една или друга степен намалява.
Това може да е в резултат на традиционно
малкото валежи или на използване на вода за
напояване. При определяне на посадката трябва да се има предвид редуцираната (минималната) площ, за да се избегнат загуби от наднормено зарибяване – ниско крайно тегло или
смъртност от задушаване.
Една важна особеност, която трябва да се
има предвид, е дълбочината на язовира. Знае
се, че шаранът расте най-добре при дълбочина
2–2,5 m. Язовирите с по-голяма дълбочина или
с малка плитководна зона не са подходящи за
този вид и трябва да се намери оптимизиран
технологичен вариант за тяхната експлоатация
за нуждите на аквакултурата. В повечето случаи в такива обекти се развива богат планктон

ване на водоема – за аквакултура или
комплексно, система на водоснабдяване
– зависимо или независимо);
- показатели, оказващи влияние върху
оцеляемостта и темпа на растеж на хидробионтите (обрастване с твърда и мека
висша водна растителност, „цъфтеж” на
водата, опасност от замърсяване с отпадни води, предпоставки за насищане
на водата с кислород, възможности за
охрана на водоема, възможности за навлизане с втичаща се вода на малоценни
риби, други водни организми и причинители на заболявания, наличие на неприятели на рибите – бозайници, рибоядни
птици и др.);
- състав на хидробионтите (наличие на
малоценни видове риба, наличие на
хищни риби, наличие на стопански ценни
мирни риби, възможност за контролирано зарибяване и формиране на желани
посадки, наличие на други хидробионти
със стопанско значение – езерен рак,
речна мида, голяма водна жаба).
Всяка от групите показатели обхваща отделни характеристики на водоема, които обединени представят сравнително обективна оценка за
неговото състояние и капацитетните му възможности за аквакултурна експлоатация.
Ефективността на аквакултурната дейност,
която се извършва в язовирите, е в зависимост
от редица фактори. От една страна това са
обективните дадености – местоположение,
площ на водоема, конфигурация, вид на грунта, качества на водата и др. От друга са факторите, които в една или друга степен могат да
се контролират – видов състав, структура и
качества на внасяния зарибителен материал,
количество и качество на използваните външни
фуражи, хранителни дажби, мелиорации и др.
В същото време водоемите са сложна система
от връзки както между живата и неживата природа, така и между растителните и животински
организми, на която основа се формира тяхната естествена рибопродуктивност, от която в
голяма степен зависи ефективността от тяхната
стопанска експлоатация.
Най-пригодни за извършване на активна рибовъдна дейност са малките язовири, които се
източват. За да могат да се използват пълноценно, дъната им трябва да са добре нивелирани (1–2‰), изравнени и добре почистени от
дървета, пънове, храсти, камъни и др. предмети, които биха препятствали оперирането с ри-
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Отглеждането на риба в плаващи мрежени
клетки е утвърдена технология в съвременната
аквакултура с голяма популярност и мащаби. У
нас клетъчното отглеждане на риба води началото си от 1969 г. [13]. По-късно, на базата на
мащабни опити са разработени съответните
технологии за отглеждане на шаран [7], дъгова
пъстърва [2, 3], канален сом [1], щука [8] и
есетрови риби [12], като тенденцията е за тяхното увеличаване [8].
Основното изискване за отглеждането на
риба в плаващи клетъчни инсталации е наличието на основните фактори, от които зависи
постигането на високи производствени резултати – температура на водата, количество на разтворения кислород, гъсти посадки и качествена
външна храна. При постигане на оптимално
съчетание на тези фактори добивите са изключително високи. Необходимо е обаче да се знаят някои специфични особености, които характеризират отглеждането на риба в плаващи
мрежени клетки, а те са:
- прилагане на гъсти посадки и постигане
на извънредно високи добиви (от 100 до
300 пъти при шарана) в сравнение с
класическото
басейново
отглеждане
(угояване) на риба;
- значението на естествената храна е
елиминирано и отглеждането е разчетено само на специализирани качествени
фуражни смески;
- фермите от плаващи мрежени клетки
имат малка производствена площ, разположена на подходящо место във водоема и съответстваща спомагателна инфраструктура на брега;
- възможност за въвеждане на механизация и автоматизация (хранене, сортиране, улов).
Не всички видове риби са адаптивни към отглеждане в плаващи мрежени клетки. За да се
реализира това и то ефективно, основното необходимо условие е биологичните дадености на
желания вид да позволяват интензивен растеж и
нормално развитие при тези условия. В тази
връзка е необходимо избраните за отглеждане
видове да отговарят на някои изисквания:
- лесно приспособяване към ограниченото
водно пространство в клетките;
- способност охотно да приемат и ефективно да оползотворяват изкуствената
храна;
- способност за интензивен растеж в условията на гъста посадка;

и при зарибяване с толстолоб се получават
добри стопански резултати.
Мелиоративните мероприятия, които се
прилагат в специализираните рибовъдни басейни трябва да се прилагат и в малките язовири –
варуване, торене, засяване и др., като се води
борба за отстраняване (ако има такава) на нежеланата малоценна риба, която освен конкурент по отношение на храната, може да бъде и
преносител на причинители на заболявания.
Борба с подходящи разрешени средства трябва
да се води и с неприятелите по рибите от различните систематични групи. При коректно изпълнение на посочените мероприятия и в зависимост от гъстотата на посадката, количеството и качеството на храната, изходното тегло и
физиологичното състояние на зарибителния
материал, естествената продуктивност и степента на влияние на факторите върху прираста
и оцеляемостта на рибите, добивите варират от
120 до 200 kg [8].
За по-пълното използване на биологичния
им капацитет в язовирите могат да се правят
смесени и добавъчни посадки. Заедно с шарана
може да се разселват бял толстолоб, бял амур,
лин и други стопански ценни видове. Белият
толстолоб и белият амур се използват, ако в
язовира се развива нисша (фитопланктон) и
висша водна растителност, с която те се хранят. Линът използва за храна дънните организми, които шаранът не оползотворява достатъчно и до известна степен детритна маса, като
това прави и в гъстите обраствания от висша
водна растителност. Комбинирано с шаран, лин
и растителноядни риби, а някъде и самостоятелно може да се култивира езерния рак. Раците са всеядни хидробионти, които оползотворяват значителна част детритна маса.
Една част от малките, преобладаващата част
от средните и всички големи язовири не се източват. В тях е целесъобразно научнообосновано формиране на фауна от ценни видове риби и други водни животни. За целта с
подходящи средства трябва да бъдат отстранени малоценните видове – конкуренти на ценните мирни риби. Там, където има присъствие на
хищни видове, тяхното присъствие и перспективи трябва да се отчитат и планират.
Язовирите, които не се източват, имат дълбоководни зони и през летните месеци притокът им на вода е постоянен и водното ниво
стабилно, са изключително подходящи за производство на риба в плаващи мрежени клетки.
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като местоположение, минимална и максимална залята площ, конфигурация на дъното, качества на водата, и др., твърде голямо значение
имат и тези, които могат да се повлияват – видов състав и структура на посадката, произход
на материала, количество и качество на изкуствените фуражи, норми и режим на хранене,
ниво на мелиорациите и др.
Чрез разработване на оптимизирани технологични варианти за отделните групи и системи
обекти, на базата на тяхната екологична характеристика и съществуващ производствен опит
може да се прогнозира видовото разнообразие
и обема на произвежданите в тях хидробионти.
При правилна експлоатация, ежегодно и
планово прилагане на разработените в рибовъдната практика мелиоративни мероприятия
(торене, варуване и др.) и при редовно балансирано и нормирано хранене, от малките язовири може да се получава по 100–150, а понякога до 240 kg риба и други хидробионти от
декар.
Наличните в страната държавни, общински и
частни язовири с водна площ над 680 000 dka
притежават сериозни капацитетни възможности
за производство на риба и други водни организми, които ако бъдат оптимизирани, развити
и реализирани ще се повиши чувствително
обемът на произвежданата и добивана продукция, ще се разнообрази номенклатурата на
производство, ще се задоволят напълно вътрешните потребности и ще се повишат възможностите за експорт.

да имат такъв темп на растеж, че да
достигат пазарно тегло за времето на
конкретната вегетация.
По технологичен замисъл, техническо решение и структура фермите от плаващи мрежени клетки са коренно различни от останалите
типове ферми за отглеждане на риба. Те се
разполагат в определени водоеми, които предварително са проучени, че отговарят на редица
изисквания за успешното организиране на тази
производствена дейност. Динамиката на хидрохимичния им и температурен режим трябва да
отговарят на физиологичните изисквания на
избраните за отглеждане риби и това да бъде
отчетено, като се вземат предвид колебанието
на водното ниво, посоката на ветровете и водните течения.
Най-подходящото място за поставяне и закотвяне на модулите (блокове) от плаващи
клетки зависи от редица фактори, но поважните са: дълбочина до дъното при най-ниско
водно ниво – не по-малко от 8 m; посока на
теченията и ветровете; удобна връзка с бреговите обслужващи съоръжения.
Фермите от плаващи мрежени клетки могат
да се разполагат във водоеми, които трябва да
отговарят на посочените по-горе изисквания, а
техният производствен обем (работна площ) е
тясно свързан с площта и обема на водоема.
Богатата практика е показала, че за запазване
физико-химичните качества на водата чрез биологично самопречистване (минерализация),
отношението на площта (чистата) на мрежените
клетки към общата площ на водоема е желателно да бъде около 1:500 и по изключение
при много благоприятни условия до 30% повече.
Местоположението на клетките и разстоянието до брега се определя при всеки конкретен
случай. От гледна точка на обслужването за
предпочитане е те да са близо до брега и връзката да е посредством понтонен мост. От зоохигиенна и здравна гледна точка, обаче, е подобре съоръженията да са по-далеч от брега,
по възможност закотвени над местата с постоянно течение и най-голяма дълбочина. В такива
случаи обслужването е с речни катери, катамарани и други подходящи плавателни средства.
-
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Заключение
Ефективността на аквакултурната дейност,
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PREREQUISITS FOR EFFECTIVE OPERATION OF DAMS FOR THE NEEDS OF
AQUACULTURE
Nikolay Boyadzhiev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The available in the country state, municipal and private dams with an area of more than 680 000 dka possess
strong capacities for production of fish and other aquatic organisms, which if optimized, developed and realized,
will significantly increase the volume of produced and harvested output, the nomenclature of production will be
diversified, the domestic needs will be fully met and the export opportunities will increase.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА АКВАКУЛТУРАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЛАСТ ХАСКОВО
Николай Бояджиев
Лесотехнически университет, София
Резюме
Аквакултурата е един от най-бързо развиващите се отрасли в областта на хранителната индустрия в света.
Близо 3/4 от това производство е съсредоточено на азиатския континент. Европейският съюз (ЕС) е найголемият световен вносител на риба и рибни продукти, чиято годишна стойност възлиза на 7–8 милиарда евро.
В България обемът на производството е малък, видовото разнообразие на култивираните хидробионти е твърде
ограничено, което прави асортиментната структура твърде тясна. С воден ресурс от 68 433,607 dka язовири
държавна и общинска собственост, за област Хасково се очертават изключително благоприятни перспективи за
развитието на аквакултурата на базата на редица местни и интродуцирани хидробионти. Това ще осигури работни места в по-слабо развитите общини и кметства, ще спомогне за диверсификацията, ще доведе до увеличаване производството на риба и други хидробионти както за вътрешния пазар, така и за общия пазар на ЕС.
Ключови думи: аквакултура, язовири, риби, други хидробионти, технологични варианти.
Key words: aquaculture, dams, fish, other hydrobionts, technological options.

доказателство за липсата на достатъчно технологични познания и практически опит за тяхното развъждане и отглеждане.
Традиционно отглежданите топлолюбиви риби са шаранът, белият толстолоб, пъстрият
толстолоб и белият амур. Плавно нараства относителният дял на есетровите риби, като през
последните 5–6 години средногодишното им
производство е около 300 t. От студенолюбивите риби, основен обект на развъждане и отглеждане у нас е дъговата пъстърва, твърде ограничено е застъпен сивенът и почти екзотично
речната пъстърва, като общият им годишен
обем на производство до 2010 г. рядко надхвърля 1500 t. Производството на някои твърде
ценни видове като щука, сом, бяла риба, лин,
раци и др. не е развито и добивите фигурират
символично или пък не присъстват в официалната статистика, както може да се отбележи за
езерния рак и жабите.

1. Съвременно състояние на аквакултурата
Аквакултурата е един от най-бързо развиващите се отрасли в областта на хранителната
индустрия в света. По данни на FAO (2007 г.)
световният добив на водни организми (от улов
и аквакултура) бележи непрекъснат ръст и през
последните години достига 141,6 млн. t, от
които 47,8 млн. t от аквакултурни дейности.
Докато уловите нарастват в годишен аспект с
около 1,2%, то добивите от аквакултурата нарастват до 8,9%. Огромна част от аквакултурното производство – над 37 млн. t е съсредоточено в 7 страни от Азия. Данните на FAO за
производството на основните видове животински хидробионти показват, че най-голям дял като
обект на аквакултурата заемат шарановите риби с обем на производство от 18 303 847 t
[12].
Пазарът на риба в ЕС е предимно импортно
ориентиран. Европейският съюз е най-големият
световен вносител на риба и рибни продукти,
като през последните години стойността на този внос възлиза на 7–8 милиарда евро, а експортът на подобни продукти се равнява на 1–
1,5 милиарда евро. Това е достатъчно основание, аквакултурата да придобива все по-голямо
значение за страните от ЕС.
За аквакултура в България трябва да се отбележи, че обемът на производството е малък,
а видовото разнообразие на култивираните
хидробионти е твърде ограничено, което прави
и асортиментната структура твърде тясна.
Ценни наши и интродуцирани видове не са приоритет за аквакултурата, което е неоспоримо

2. Производствени мощности
За производството на риба и други водни
животни се използват различни съоръжения –
земни басейни, стоманобетонни басейни, язовири и инсталации от плаващи мрежени клетки.
Според проучванията на редица автори [3-5, 9]
важно значение като производствени мощности
за отглеждане и развъждане на водни организми имат различните по площ язовири. В „Стратегия за развитие на област Хасково 2005–
2015 г.” за състоянието и перспективите за
развитие на аквакултурата данни и коментар
липсват [10].
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обща кадастрална площ 68 433,607 dka. Тяхното разпределение по брой и площ е представено на табл. 1. Прави впечатление изключително голямото им разнообразие по площ – от
малки (до 1 dka) до големи с площ над 2000
dka (фиг. 1). Трябва да се подчертае, че между
регистрираните водни обекти няма нито една
специализирана ферма за производство на зарибителен материал [6].

За установяване на съществуващите рибностопански обекти на територията на област
Хасково е използвана извадка от разработената
за нуждите на ИАРА и други структури на Министерство на земеделието и храните Информационна база данни за наличните в страната
рибностопански обекти [1]. От извадката е видно, че на територията на административна област Хасково има изградени 2194 язовира с

Община

Табл. 1. Разпределение на язовирите по брой и площ общо за област Хасково
Площ, dka

Димитровград
Ивайловград

площ, dka

площ, dka

Маджарово

1–5

5–10

10–20

20–50

50–100

8

45

20

29

15

11

4,318

113,683

144,257

438,513

447,899

790,307

брой
площ, dka
брой

Любимец

до 1
брой

брой
площ, dka

3

54

16

7

3

2,074

151,211

105,096

91,935

106,880

17

58

16

18

14

4

6,709

139,139

107,174

263,496

444,518

350,321

20

62

12

8

6

3

15,289

144,876

95,127

115,669

181,380

227,078

2

34

26

19

14

3

0,884

123,414

196,094

279,920

483,027

183,827

24

108

41

26

28

4

15,319

271,053

310,810

367,168

859,275

318,121

брой

Мин. бани

площ, dka

Свиленград
Симеоновград
Стамболово
Тополовград

брой
площ, dka
брой
площ, dka
брой
площ, dka
брой
площ, dka
брой

Харманли

площ, dka

16

75

42

12

7

1

8,966

223,442

305,409

165,054

201,582

86,674

20

130

56

15

2

5

12,132

359,086

409,520

191,621

60,042

401,177

22

73

25

24

23

10

12,792

180,530

175,704

364,670

758,292

675,612

20

254

96

53

28

6

18,025

671,879

690,719

729,930

865,380

372,903

159

71

66

23

7

441,846

491,653

935,271

663,078

543,457

1052

421

277

163

15

3943,247

5071,353

3949,477

брой

Хасково

площ, dka
брой

Общо

площ, dka

152
96,508

2820,159 3031,563

Табл. 1. Разпределение на язовирите по брой и площ общо за област Хасково (продължение)
Площ, dka
Община
Общо
100–200
200–500
500–1000 1000–2000 над 2000
Димитровград
Ивайловград
Любимец

брой
площ, dka

8

2

138

1108,422

675,273

3722,672

брой
площ, dka
брой
площ, dka

2

85

18902

19359,196

3

130

396,016

1707,373
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Маджарово
Мин. бани
Свиленград
Симеоновград
Стамболово
Тополовград
Харманли
Хасково

площ, dka
брой
площ, dka
брой
площ, dka
брой
площ, dka
брой
площ, dka
брой

1

(продължение)
116

550,804

257,685

1587,908

2

3

1

104

336,947

974,903

840,224

3419,240

4

1

607,014

310,974

2

2

2

159

339,097

562,388

1115

3007,612

236
3059,734

4

1

233

513,473

909,043

2856,094

7

1

185

489,085

3495,278

6

3

1

1

936,223

1030,873

975

1041

3

6

2

381

1841,263

1549

43

19

7

1

6007,589

6142,444

5388,267

1041

брой
площ, dka
брой
площ, dka
брой
площ, dka

4

838,593

площ, dka

Брой

Общо

брой

468
7331,932
2

339

12040

18886,568

4

2194

30942

68433,607

1200
1000
800
600
400
200

50
–1
00
10
0–
20
0
20
0–
50
0
50
0–
10
00
10
00
–2
00
0
на
д
20
00

20
–5
0

10
–2
0

5–
10

1–
5

до

1

0

Площ, дка

Фиг. 1. Разпределение по брой и площ общо за обл. Хасково

Във връзка с ползването на язовирите за
развитието на аквакултурата е от съществено
значение каква е собствеността на обектите. От
нея зависи формата на тяхното отдаване. Държавните язовири, включени в капитала на търговските дружества „Напоителни системи” ЕАД
и „Язовири и каскади” ЕАД могат да се използват за развитие на аквакултурни дейности от
самите дружества, да извършват съвместна
дейност, или да ги отдават за експлоатация по
договор или на друго правно основание. По
Закона за рибарството и аквакултурите и Закона за водите в големите държавни язовири могат да се отреждат и зони за интензивно отглеждане на риба в инсталации от плаващи

мрежени клетки. Язовирите, собственост на
общините, се отдават най-често под наем за
срок от 5–6 години, а по-рядко по Закона за
концесиите.
Данните за разпределението на водоемите
(dka) по видове собственост за област Хасково
са представени в табл. 2. От нея се вижда, че
язовирите общинска собственост са 1849 с
обща площ от 25 904 dka, а държавните –
338, с обща площ от 42 503,993 dka. По отношение на язовирите публична държавна собственост трябва да се отбележи, че яз. „Тракиец” и яз. „Ивайловград”, които имат обща площ
приблизително 28 000 dka са отредени за любителски риболов, като в яз. „Ивайловград”

284

Николай Бояджиев

площ приблизително 14 500 dka може да се
използват за развитието на аквакултурна дейност.

има обособена зона от 400 dka, предназначена
за разполагане на инсталация от плаващи мрежени клетки за интензивно производство на риба. Останалите 336 броя държавни язовири с

Табл. 2. Разпределение на площта на водоемите (dka) по видове собственост в област Хасково
Вид собственост
Общо
Община
общинска
държавна
брой
площ
брой
площ
брой
площ
Димитровград
107
2784,723
25
914,825
132
3699,548
Ивайловград
37
178,862
48
19180,334
85
19359,196
Лювимец
121
1655,088
9
51,493
130
1706,581
Маджарово
32
743,693
84
844,215
116
1587,908
Мин. Бани
92
1208,866
12
2210,374
104
3419,24
Свиленград
213
2910,565
23
149,169
236
3059,734
Симеоновград
148
2056,032
11
951,58
159
3007,612
Стамболово
233
2856,094
233
2856,094
Тополовград
185
3495,278
185
3495,278
Харманли
383
4632,092
85
2699,084
468
7331,176
Хасково
298
3383,127
41
15503,441
339
18886,568

тели на рибностопански обекти и любители риболовци може да се обобщи, че видовете, които представляват интерес за аквакултурата,
стопанския и любителски риболов и улов, подредени по азбучен ред са следните:
1. Американски (канален) сом (Ictalurus
punctatus Raf.), сем. Американски сомове (Ictaluridae).
2. Бял амур (Ctenopharyngodon idella Val.),
сем. Шаранови (Cyprinidae).
3. Бял
толстолоб
(Hypophthalmichthys
molitrix
Val.),
сем.
Шаранови
(Cyprinidae).
4. Бяла риба (Sander lucioperca L.), сем.
Костурови (Percidae).
5. Бабушка (Rutilus rutilus L.), сем. Шаранови (Cyprinidae).
6. Голяма водна жаба (Rana ridibunda
Pall.), сем. Водни жаби (Ranidae).
7. Голямоусто буфало (Ictiobus cyprinellus
Val.), сем. Буфалови (Catostomidae).
8. Дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss
Val.), сем. Пъстървови (Salmonidae).
9. Европейска речна змиорка (Anguilla
anguilla L.), сем. Речни змиорки
(Anguillidae).
10. Европейски сом (Silurus glanis L.), сем.
Сомови (Siluridae).
11. Езерен,
тънкопръст
рак
(Astacus
leptodactylus Esch.), сем. Сладководни
раци (Astacidae).
12. Златиста каракуда (Carassius carassius
L.), сем. Шаранови (Cyprinidae).

Тук трябва да се отбележи, че посочените
язовири – държавна собственост са основно
активи от капитала на „Напоителни системи”
ЕАД. Най-големият по площ от 9000 dka – яз.
„Тракиец” по своята характеристика и предназначение не може да се използва за интензивно
производство на риба и други фидробионти.
Той е подходящ за стопански риболов, чрез
формиране на промишлени стада от ценни видове и в същото време да се използва и за любителски риболов, каквито възможности за отреждане дава Наредба № 2417.05.2002 г. [7].
Останалите са в категорията на малките и
средни язовири – от 120 до 975 dka. Тъй като
не могат да се източват напълно, те са пригодни за полуинтинзивно производство на хидробионти, като повечето от тях отговарят на
изискванията и за интензивно производство на
риба в инсталации от плаващи мрежени клетки.
В язовирите общинска собственост технологичните възможности за производство но риба и
други водни организми обхващат всички варианти – екстензивно моно- и поликултурно, полуинтензивно, интензивно, комбинирано и производство в плаващи мрежени клетки.
3. Перспективни за аквакултурата хидробионти
На базата на предоставена информация от
специалистите по риболовен надзор към ИАРА
– област Хасково, държавните горски стопанства на територията на областта (Хасково, Харманли, Свиленград, Ивайловград, Тополовград), резултатите от проучванията на Петрова
(1987) и Терзиева (2001) и данните от ползва-
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в нея кислород над 4 mgl. Шаранът е типично
всеядна риба с бърз темп на растеж. В рибностопанските обекти, в зависимост от тяхната
специализация и степен на интензивност, в
първата година достига маса от 25 до 100 и
повече грама, а през втората от 700 до 1500
g. Подходящ за отглеждане в язовири и в плаващи мрежени клетки.
Лин (Tinca tinca L.). Топлолюбива всеядна
риба. Може да издържа както на кислороден
дефицит под 1,0 mgl и на рН под 5, условия,
при които повечето риби загиват. През първата
година достига маса до 10 g, втората 80–120 g
и през третата – 250–300 g, при каквато е желателно да се реализира на пазара. Подходящ
за отглеждане във всякакъв тип водоеми в поликултура с шаран и растителноядни риби. Има
месо с отлични вкусови качества. Ценен вид за
аквакултурата, стопанския и любителски риболов.
Растителноядни риби. Това наименование
включва трите внесени у нас за изкуствено
размножаване и отглеждане риби: бял толстолоб (Hypophthalmichthys molitrix Val.), пъстър
толстолоб (Aristichthys nobilis Rich.) и бял амур
(Ctenopharyngodon idella Val.).
Белият амур е бързорастящ вид. До едногодишна възраст достига 20–25 cm дължина и
0,4–0,6 kg маса. На две години е 2,5–3 kg, а
на тригодишна възраст масата му е над 4 kg. В
язовирите може да надхвърли маса 30 kg и
дължина 120 cm. Много подходящ за отглеждане в поликултура и за зарибяване на обрасли
с растителност водоеми. Месото му е бяло и
вкусно. Обект на стопанския и любителски риболов.
Белият толстолоб е подчертано топлолюбив
фитопланктонофаг. На дължина достига 1 m и
маса 15–20 kg. Расте бързо, като на една година достига 30 cm и маса 0,7 kg, на 2–45 cm
и 1,5–2 kg, а на три – над 50 cm и маса не помалко от 3 kg. Има тлъсто месо с добри вкусови качества. Обект на стопанския риболов и
аквакултурата.
Пъстрият толстолоб достига маса 35–40 kg,
150 cm дължина и расте значително по-бързо
от белия. Храни се със зоо- и фитопланктон.
При липса на зоопланктон принудително се
храни с фитопланктон. Пъстрият толстолоб (и
по-често хибридите) е ценен за шарановите поликултури. Месото му е с много добри вкусови
качества.
И трите вида растителноядни риби у нас се
размножават само изкуствено. В язовирите се

13. Костур (Perca fluviatilis L.), сем. Костурови (Percidae).
14. Лин (Tinca tinca L.), сем. Шаранови
(Cyprinidae).
15. Маришка мряна (Barbus cyclolepis
Heck.), сем. Шаранови (Cyprinidae).
16. Малкоусто буфало (Ictiobus bubalis
Raf.), сем. Буфалови (Catostomidae).
17. Платика (Abramis brama L.), сем. Шаранови (Cyprinidae).
18. Пъстър толстолоб (Aristichthys nobilis
Rich.), сем. Шаранови (Cyprinidae).
19. Пясъчно (речно) попче (Neogobius
fluviatilis Pall.), сем. Попчета (Gobiidae).
20. Речен кефал (Leuciscus cephalus L.),
сем. Шаранови (Cyprinidae).
21. Распер (Aspius aspius L.), сем. Шаранови (Cyprinidae).
22. Скобар (Chondrostoma nasus L.), сем.
Шаранови (Cyprinidae).
23. Сребриста каракуда (Carassius auratus
L.), сем. Шаранови (Cyprinidae).
24. Уклейка (Alburnus alburnus L.), сем.
Шаранови (Cyprinidae).
25. Черно буфало (Ictiobus niger Raf.), сем.
Буфалови (Catostomidae).
26. Шаран (Cyprinus carpio L.), сем. Шаранови (Cyprinidae).
27. Щука (Esox lucius L.), сем. Щукови
(Esocidae).
Територията на област Хасково обхваща
5543 km2 или 5% от територията на Република
България. Най-ниската точка е Свиленград – на
50 m н.в., а най-високата връх Мечковец – 860
m н.в. Като цяло, преобладаващата надморска
височина за областта е 200–300 m. Трябва да
се отбележи и твърде осезаемото средиземноморско влияние, в резултат на което средногодишните температури се оценяват като едни от
най-благоприятните в страната – за равнините
и низините от 12,2 до 12,8 oС, а за Източните
Родопи и Сакар – от 12,6 до 13,5 oС.
На базата на физико-географските и климатичните особености на област Хасково, видовото разнообразие от риби и други водни животни
с техните биоекологични изисквания, като перспективни за аквакултурата, стопанския и любителски риболов според Бояджиев (2005) може да се определят следните видове:
Шаран (Cyprinus carpio L.). Той е типичен
представител на относително топлолюбивите
риби. Нараства най-добре при температура на
водата 22–28 оС и съдържание на разтворения
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0,3–0,5 до 1,2 kg, а след това годишно да нараства с 1–2 kg. Често са улавяни екземпляри
с дължина до 150 cm и 30–40 kg маса, а рядко
и над 60 kg. Перспективен вид за аквакултурата, стопанския и любителския риболов. Може
да се отглежда и в плаващи мрежени клетки.
Европейски сом (Silurus glanis L.). Европейският сом е една от най-едрите сладководни
хищни риби в Европа. Може да достигне 5 m
дължина и маса 400 kg. Сред хищните ни риби
той има най-висок темп на растеж. Месото на
сома е тлъсто, с много добри вкусови качества. Той е един от най-търсените и перспективни
обекти на аквакултурата, стопанския и любителски риболов. Може да се отглежда и в плаващи мрежени клетки.
Платика (Abramis brama). Платиката е дънна
стадна риба. В храната и преобладават безгръбначните организми. Месото на платиката е
тлъсто, с високи вкусови и хранителни качества. Може да достигне дължина до 100 cm и
маса до 10 kg. Важен и перспективен обект на
аквакултурата, стопанския и любителския риболов, особено за язовирите.
Дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss Val.).
Дъговата пъстърва предпочита чисти и хладни
води (15–18 oС), но понася и температура на
водата до 25 oС, а за кратко време и до 30 oС.
Това и дава възможност да живее във водоеми
на по-малка надморска височина и с по-ниско
съдържание на кислород – до 7 mgl. Дъговата
пъстърва има висококачествено и вкусно месо.
Може да бъде основен обект за клетъчно отглеждане през хладните месеци от годината в
плаващи мрежени клетки в подходящи за целта
язовири.
Пелед (Coregonus peled). Едрата езерна
форма на пеледа, която е аклиматизирана в
България, достига на дължина 40–50 cm и маса 1–2 kg, рядко до 3–4 kg и много добре се
развива в язовирите. Активен е през цялата година. Приема храна при температура на водата
от 2 до 27o C. Храната му се състои основно
от зоопланктон. Пеледът има много бърз темп
на нарастване. При нашите условия едногодишните достигат маса от 0,2–0,3 kg, а двугодишните – 0,4–0,5 kg. Месото му е с високи
вкусови и хранителни качества. Важен и перспективен обект на аквакултурата, стопанския и
любителски риболов в язовирите.
Езерен,
тънкопръст
рак
(Astacus
leptodactylus). Поради сходните условия на живот и голямата му екологична пластичност
езерният рак може да се отглежда съвместно с

внасят под формата на личинки, укрепнали
рибки, еднолетен или едногодишен зарибителен
материал.
Есетрови риби. Есетровите риби са се приспособили към различни климатични, хидрологични и хидрохимични условия, обитавайки солени и сладки води, езера и реки във водите на
Северното полукълбо. За размножаване използват речните басейни. Опитите при производствени условия през последните 15 години у нас
показват, че най-подходящи и перспективни за
аквакултурата са моруната, руската есетра,
чигата и бестера.
Моруната (Huso huso L.) е проходна животноядна риба. Може да достигне дължина над 9
m и маса над 1400 kg. Тя е един от най-високо
ценените видове заради месото и черния хайвер. Подходящ за отглеждане в поликултура с
шаранови риби и в плаващи мрежени клетки.
Руската есетра (Acipenser gueldenstaedti
Brand) е проходна животноядна риба. Може да
достигне 4 m дължина и маса 100–150 kg. Тя
е най-широко експлоатирания в света вид за
получаване на хайвер и месо, в т.ч. и в България. Основен обект на аквакултурата. Подходящ за отглеждане в малки язовири в поликултура с шаран и растителноядни риби и в плаващи мрежени клетки.
Чигата (Acipenser ruthenus L.) е сладководна
дънна животноядна риба. По изключение може
да надхвърли дължина 120 cm и маса 18–19
kg. Тя е перспективен обект за аквакултурата,
тъй като лесно се приспособява при съвместно
отглеждане в малките язовири с шаранови риби
и в плаващи мрежени клетки.
Бестерът е бързо растящ плодовит междуродов хибрид. Подходящ за отглеждане в малки
язовири в поликултура с шаран и растителноядни риби и в плаващи мрежени клетки.
Бяла риба (Sander lucioperca L.). Подходящи
за нея са обекти с песъчливо-чакълесто дъно,
богати на кислород. Типично хищна риба, активна през цялата година. Расте бързо, особено
в язовирите с добра локална популация на уклейката. Достига дължина 130 cm и тегло 12–
18 kg. Бялата риба е ценен вид с високи вкусови качества на месото. Тя има твърде важно
значение както за стопанския риболов, така и
за аквакултурата и любителския риболов. В
язовирите може да се отглежда като допълнителен вид.
Щука (Esox lucius L). При наличие на достатъчно храна има висок темп на растеж. През
първата година масата й може да достигне
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точна ферма, която да произвежда елитен материал от стопански ценните за региона видове.
Данните за водните обекти предоставят възможност на областните административни
структури при разработването на перспективните планове и стратегии за развитие на дейностите да заложат капацитет за развитие на
аквакултурата.
На базата на данните за водните обекти и
стопански ценните видове в региона могат да
се направят прогнози за производствените капацитети както на отделните обекти, така и по
териториално-административни единици, тъй
като информацията е за водните обекти групирани по общини, кметства, по видове водоеми
и тяхната собственост.
Развитието на аквакултурата на територията
на административна област Хасково ще осигури работни места в по-слабо развитите общини
и кметства, ще спомогне за диверсификацията,
ще доведе до увеличаване производството на
риба и други хидробионти както за вътрешния
пазар, така и за общия пазар на ЕС, където дефицитът по отношение на рибата и рибните
продукти е огромен.

различни видове топлолюбиви мирни риби –
шаран, лин, бял толстолоб, бял амур и др. Наличието на растителност и детрит му осигурява
убежище и храна. Достига на дължина 18–20
cm и маса над 120 g. Живее 15–20, рядко до
25 години. Ценен и перспективен обект на аквакултурата, стопанския и любителски улов.
Голяма водна жаба (Rana ridibunda). Голямата водна жаба обитава водоеми с найразнообразни условия. Храната й се състои от
членестоноги, мекотели, червеи и други безгръбначни, хайвер, личинки и малки рибки. Поголямата част от храната си намира на сушата.
Жабешките бутчета са високо ценен деликатесен продукт, поради което голямата водна жаба
е търсен обект за стопанския, любителския
улов и особено за аквакултурното производство.
4. Възможности за развитието на аквакултурата
Изградените различни по площ язовири, освен за целите на поливното земеделие и енергетиката, могат да се използват и за производството на биологична продукция от риба и други
водни организми. Общата им водна площ на територията на област Хасково е 68 433,607 dka,
което представлява 10% от кадастралната язовирна площ на България. Този воден ресурс
очертава изключително благоприятни перспективи за развитието на аквакултурата в този регион.
Формите на собственост предполагат различни възможности и срокове за отдаване на
водните обекти за производство на риба и други
водни организми. Отдаването на водните обекти за срок от 5–6 години не дава възможност
за реализиране на мащабна инвестиционна
програма в аквакултурата. Откупуването на
инвестициите, направени за изграждането на
инсталации от плаващи мрежени клетки и помощна брегова инфраструктура е с голяма
продължителност, което налага при отдаването
на обектите – общинска собственост да се обявяват конкурси по Закона за концесиите за
срок поне 10–15 години.
На базата на собствеността, предназначението и характеристиката на всеки конкретен
обект съществуват различни форми за експлоатация при производството на риба и други
хидробионти, на базата на предварително разработени оптимизирани технологични варианти.
Тъй като на територията на областта няма
специализирани обекти за производство на зарибителен материал и дефицитът е огромен, то
е наложително да се изгради съвременна ма-
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OPPORTUNITIES FOR DEVELOPMENT OF AQUACULTURE ON THE TERRITORY OF
THE HASKOVO DISTRICT
Nikolay Boyadzhiev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Aquaculture is one of the fastest growing branches of the food industry in the world. Nearly three quarters of
aquaculture production is concentrated on the Asian continent. The European Union is the world’s largest importer
of fish and fish products, which annual value is estimated at 7–8 billion euro. In Bulgaria, the production volume is
low, the species diversity of cultivated hydrobionts is very limited, making the assortment structure too narrow.
With a water resource of 68433.607 dka dams which are state and municipal property, an exclusively favourable
outlook emerges for the Haskovo District for aquaculture development, based on a number of local and introduced
hydrobionts. This will provide jobs in less developed municipalities and help diversification, it will lead to an increased production of fish and other hyidrobionts both for the domestic market and for the common EU market.
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РАЗВИТИЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА КРИТИЧНИТЕ НАТОВАРВАНИЯ ПРИ ИЗБОР НА
ИНДИКАТОРИ ЗА ИНТЕГРИРАН МОНИТОРИНГ ПРИ ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ
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Резюме
Направен е анализ на развитието на концепцията за използване на критичните натоварвания за кисели замърсители и тежки метали при опазване на горски и водни екосистеми от въвеждането на този термин през
1988 г. до съвременното й приложение в Европейски аспект. Посочена е връзката между научните постижения,
вземащите решения международни структури и институциите за управление на природните ресурси. Обсъдени
са два подхода при прилагане на критичните натоварвания- емпиричният и основаващият се на балансовия метод за устойчиво развитие на горските екосистеми (Steady State Mass Balance method). Дискутирани са предимствата на използването на ефекта на въздействие на различните замърсители върху горите пред емпиричния подход. Подробно са анализирани критичните натоварвания за киселинност и тежки метали като един от
биологичните индикатори в съответствие с Конвенцията за биологично разнообразие. Обособени са и няколко
въпроса, свързани с по-нататъшното развитие на стратегията за използване на превишенията на критичните
натоварвания за посочените замърсители при определянето на международната и националната политика в
намаляването на замърсяването на околната среда, с цел опазване на горите на планетата и на биологичното
разнообразие като цяло. 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 индикатор за устойчиво развитие на горите и водните екосистеми в тях.
Ключови думи: горски екосистеми, кисели замърсители, критични натоварвания, тежки метали, устойчиво
развитие.
Key words: Acidifying pollutants, forests, critical loads, , heavy metals, sustainable development.

в сътрудничество с Координационния център по
ефектите от замърсяване на околната среда,
използват общи методологични подходи при
определяне на чувствителността на различни
рецептори към вкисляващи замърсители и тежки метали чрез изчисляване на критичните натоварвания, ежегодно измерват необходимите
бази данни за определяне на критичните натоварвания и техните превишения от реалните
отлагания на избраните замърсители, моделират динамиката на въздействие при различни
сценарии на редукция на замърсяването и др.
Анализирайки постигнатите резултати през
последните 20 години, могат да се обособят
следните основни етапи в развитието на концепцията за критичните натоварвания като един
от индикаторите за интегриран мониторинг на
устойчивото развитие на горите и запазване на
биоразнообразието в тях:
- Интегрирана оценка на състоянието на
околната среда в горите.
- Въздействие на вкисляващи замърсители
и тежки метали върху горски и водни
екосистеми.

Увод
Идеята за определяне на параметрите на устойчиво развитие на екосистемите възниква в
края на 1970 г. когато е установено, че някои
от териториите с увредени гори в Централна
Европа се характеризират и с най-съществено
замърсяване на околната среда [12, 13]. С това е свързана и предложената през 1979 г. от
Икономическата комисия за Европа на ООН
конвенция за трансграничното замърсяване
(LRTAP - Long-range Transboundary Air
Pollution). Концепцията за критичните натоварвания е приложена за първи път при оценка на
въздействието на киселите валежи върху горите в Европа [2, 3, 6]. Критичните натоварвания
са дефинирани като „количествен израз на въздействието на един или няколко замърсители,
под чиято стойност не се наблюдават достоверни увреждания на чувствителни елементи от
околната среда, съгласно съвременните познания” [9]. След 1991 г. картите с критичните
натоварвания се използват като база за преговори при определяне на стратегията за намаляване на замърсяването на околната среда [4].
Националните центрове в Европейските страни,
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-

-

-

мените и напрежението, което те създават в
околната среда, оценката на състоянието на
избрани рецептори, механизмът на въздействие
на съответните замърсители върху тези рецептори, защитните мерки, в съответствие с толерантността и чувствителността на рецепторите,
допринасящи за намаляване на въздействието,
отслабване на напрежението и подобряване на
тяхното състояние (фиг. 1). При използването
на критичните натоварвания като индикатор за
оценка на въздействието на замърсителите
върху избраните рецептори, вниманието се
съсредоточава върху ефекта от въздействие на
замърсителите върху екосистемата и разработване на сценарий за намаляване на риска от
това въздействие (фиг. 2).

„Критичните натоварвания” като инструмент за изясняване на „приемливото
замърсяване”, за да не се допусне отрицателно въздействие.
Оценка на риска от увреждания чрез
превишенията на критичните натоварвания.
Моделиране на динамиката на въздействие на замърсителите при различни сценарии на намаляване на замърсяването
на околната среда.

1. Интегрирана оценка на състоянието на
околната среда в горите
При интегрираното оценяване на състоянието на околната среда е необходимо да се вземат предвид източниците на замърсяване, проЗамърсяващ
процес

Напрежение

Състояние

Въздействие

Защитни мерки

Фиг. 1. Схема на интегрирана оценка на състоянието на околната среда в горите

Замърсяващ
процес

Напрежение

Състояние

Въздействие

Сценарий за опазване на горите

Фиг. 2. Схема за разработване на сценарий за опазване на горите при използване на критичните натоварвания

вододайни зони и провежданите в тях голи сечи
се отразяват не само на биологичното разнообразие, но и на вододайните и водоохранни функции на горите, а и върху качеството на живот
на човека. Въпреки сходния характер на отлаганията на замърсители в някои райони, отделните рецептори реагират по различен начин.
При това, количеството на постъпващите в екосистемите отлагания варира във времето и
пространството. Възниква въпросът за размера
на приемливите от отделните рецептори отлагания на замърсители, гарантиращ запазване на
устойчивото развитие на заобикалящата ни
природа. За да се даде отговор на въпроса за
чувствителността и толерантността на отделни-

2. Въздействие на вкисляващи замърсители и
тежки метали върху горски и водни екосистеми.
Въпросът за въздействието на замърсителите върху горските и водни екосистеми е обект
на внимание през последните десетилетия.
Крайният резултат се изразява във вкисляване
на почвите и водите, еутрофизаця на водите,
увреждане на горите и значителни нарушения в
биоразнообразието [10, 12, 13]. Тези ефекти
на въздействие се проявяват не само в близост
до източниците на замърсяване на околната
среда, но и в райони, отдалечени от тях, където
емисиите са пренесени от въздушните течения
и са отложени с атмосферните валежи (фиг. 3).
В преобладаващата си част, тези територии са
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ричните критични натоварвания не се определят
чрез математически модели, а само с експерименти с добавяне на замърсител (най-вече
азот) както в лабораторни, така и в полеви условия [1, 6, 7], и на класификацията на биологичните видове. Регионализирането на стойностите на емпиричните критични натоварвания се
осъществява чрез Европейската карта на земното покритие, включително и териториите от
Натура 2000. За разлика от емпиричните, критичните натоварвания, основаващи се на ефект
на въздействие на замърсителите, се определят
чрез използване на балансовия метод за устойчиво развитие на екосистемите, отчитайки конкретните еколгични условия в отделните териториални единици и видовото разнообразие в
тях [2-5, 8]. Тези критични натоварвания могат
да се окажат различни за един и същи вид биологичен рецептор, обитаващ различни територии с различна основна скала, почвена покривка, валежи и отток, дори и при еднакъв размер
на отлаганията на съответния замърсител [5, 8]
(фиг. 4). Те се определят на база въздействие
на замърсителите върху човешкото здраве или
върху устойчивото функциониране на екосистемите при различни критични нива. В зависимост от крайната цел, рецептора и типа на
земното покритие, се избират подходящи индикатори (табл. 1). Благоприятно влияние върху
стойностите на критичните натоварвания за киселинност оказват отлаганията на базични катиони. Съпоставяйки стойностите на фиг. 4 и 5
се установява, че на по-ниските отлагания на
алкализиращи катиони съответстват по-ниски
критични натоварвания, което показва, че рецепторите в тези територии са по-чувствителни
и податливи на вкисляване (Швеция, Финландия,
Русия). Териториите с по-високи критични натоварвания се характеризират и с по-високи
отлагания на неутрализиращи киселинността
катиони, а рецепторите в тях са по-толерантни
и понасят без увреждания по-високи кисели отлагания (Италия, България, Испания, Франция).
Докато критичните натоварвания показват чувствителността и толерантността на рецепторите
спрямо замърсителите, то реална оценка на
риска от увреждания може да се направи само
след съпоставяне на критичните натоварвания с
реалните отлагания на съответните замърсители.

те рецептори спрямо различни замърсяващи
вещества се разви концепцията за критичните
натоварвания за най-актуалните вкисляващи
замърсители и тежки метали [2-5, 7-11].

1976

1995

Източник: Hettelingh et al., 2008

Фиг. 3. Ефект на въздействие на вкисляващи замърсители и тежки метали върху горски и водни екосистеми

3. „Критичните натоварвания” като инструмент
за изясняване на „приемливото замърсяване”,
за да не се допусне отрицателно въздействие
Определянето на критичните натоварвания
се състои в изчисляване на размера на отлаганията на един или няколко замърсители, непредизвикващи отрицателни увреждащи ефекти
върху избрани чувствителни елементи от околната среда, от гледна точка на съвременните
познания. За тежките метали, например, това е
най-високото количество, постъпил в екосистемата от различни източници, метал (g.ha-1.yr1
), под което не настъпват увреждащи ефекти
върху човешкото здраве и екосистемите за неограничен период от време. Целта на този подход при интегрираната оценка на околната среда е да се регулира размерът на отлаганията на
замърсители в конкретни териториални единици, за да не превишават критичните натоварвания и да се предотвратят отрицателните въздействия върху устойчивото развитие на околната среда. Запазването на устойчиво биоразнообразие е важно не само за видовото богатство на флората и фауната, но и за човешкото
благополучие, като източник на храна, кислород, енергия, чиста вода, облекло, суровина за
стопанска дейност, регулатор на климата и др.
Съществуват два основни подхода при определяне на критичните натоварвания: емпиричен и
основаващ се на ефект на въздействие. Емпи-
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CLmax(S)

BC deposition

eq.ha-¹.yr-¹
< 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2000
>= 2000

eq.ha-¹.yr-¹
< 200
200 - 400
400 - 600
>= 600

Фиг. 4. Критични натоварвания за киселинност за
горите в Европа (по сяра), eq.ha-1.yr-1

Рецептор
Екосистема

Табл. 1. Индикатори, използвани при определяне на критичните натоварвания
Крайна цел
Замърсител
Земно покритие
Индикатор

Въздействие
върху човека

Сухоземни
екосистеми

Водни екосистеми

Фиг. 5. Отлагане на алкализиращи катиони, eq.ha-1.yr-1

Функциониране
на екосистемите

Функциониране
на екосистемите
Човешко здраве

Pb, Cd, Hg

Всички екосистеми

Pb, Cd, Hg

Обработваеми земи

Pb, Cd, Hg

Пасища

Pb, Cd

Hg

Обработваеми земи, пасища, неселскостопатски
земи
Горски почви

Pb, Cd, Hg

Чисти води

Hg

Чисти води

Опазване на подземните води
(съдържание в оттока извън коренообитаемия слой)
Съдържание в храни и зърнени
култури
Съдържание в треви и животински продукти
Опазавне на микроорганизми,
растения и безгръбначни (концентрация на йони)
Опазавне на микроорганизми и
безгръбначни (обща концентрация в хумусния хоризонт)
Съдържание във водорасли, черупкови, червеи, риба
Съдържание в риба

Източник: Slootweg et al, 2007

жими ефекти на въздействие. При картографиране на превишенията на критичните натоварвания се обособяват рискови територии с найвисоки превишения, а стойностите показват
размерът на редукцията на замърсяването, за
да не се допусне увреждане (фиг. 6). Отрицателните стойности на превишенията също са
много информативни - от една страна това означава, че няма риск от увреждане за съответните рецептори, а от друга се вижда размерът
на отлаганията, които рецепторите могат да
поемат допълнително до достигане на критичните натоварвания, без риск от увреждане.

4. Оценка на риска от увреждания чрез превишенията на критичните натоварвания
Разликата между действителните отлагания
на замърсителите и определените за тях критични натоварвания за отделните териториални
единици дава възможност да се оцени рискът
от вкисляване, еутрофизация, увреждане на
екосистемите и нарушения в биоразнообразието. Колкото по-дълго време се запазят положителните стойности на превишенията на критичните натоварвания, толкова е по-голяма вероятността да се появят увреждания и нарушения
в определен бъдещ период от време, дори и в
момента на оценката на риска да няма забеле-
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темите при различни защитни мерки. Могат да
се дискутират три различни сценария за намаляване на замърсяването на околната среда:
- спазване на пределни норми по унифицирана - нормативна база;
- въвеждане на протокол за редукция на
замърсяването в съответствие с превишенията на критичните натоварвания;
- въвеждане на протокол и допълнителни
локални измервания на отлаганията.
При съпоставяне на резултатите от посочените сценарии със състоянието през 2000 г.,
се вижда, че процентът на териториите с риск
от увреждане от превишаване на критичните
натоварвания ще бъде най-нисък при реализиране на последния сценарий - въвеждане на
протокол за редукция на замърсяването в съответствие с превишенията на критичните натоварвания и допълнителни измервания на отлаганията за уточняване на годишните превишения (табл. 2).

Фиг. 6. Превишения на критичните натоварвания за
Pb за горите при опазване на човешкото здраве,
g.ha-1.yr-1

5. Моделиране на динамиката на въздействие
на замърсителите при различни сценарии на
намаляване на замърсяването на околната среда
Важен елемент в развитието на концепцията
за критичните натоварвания е моделирането на
динамиката на риска от увреждане на екосис-

Табл. 2. Размер на териториите в Европа с риск от увреждания при превишаване на критичните натоварвания
за металите Cr, Ni, Cu, Zn, As и Se, %
Територия в Европа с риск от увреждания,
причинени от превишения на критичните
Сценарий
натоварвания, %
Cr
Ni
Cu
Zn
As
Se
2000
0,07
0,71
0,76
1,66
0
2,41
2020-нормативна база
0,08
0,40
0,44
1,06
0
1,09
2020-Въвеждане на протокола
0,01
0,21
0,34
1,06
0
0,94
2020-Въвеждане на протокола и допълнителни измервания
0,01
0,03
0,25
1,06
0
0,33
Източник: Slootweg et al, 2007

Литература
1. Achermann, B., Bobbink, R. (eds). Empirical
critical loads of Nitrogen. Env. Doc. 164 Air. Bern.
2003. 327 pp.
2. De Vries, W. Critical deposition levels for nitrogen
and sulfur on Dutch forest ecosystems. Water Air
Soil Pollution. 42. 1988. p. 221-239.
3. De Vries, W., Reinds, G., Posch, M. Assessment
of critical loads and their exceedances on
European forests. Water, Air and Soil pollution.
72. 1994. p.357-394.
4. Hettelingh, J-P., De Vries, W., Schopp, W., Downing,
R., Smet, P. Mapping critical loads for Europe.
Technical report. Bilthoven. 1991. p. 1-86.
5. Hettelingh, J-P., Posch, M., Slootweg, J., Reinds, G.
Integrated Assessment of Air pollution effects on
biodiversity. 2008.
6. Hornung, M., Bull, K., Gresser, M., Hall, J., Langan,
S., Loveland, P., Smith, C. Empirical map of critical
loads of acidity for soils in Great Britain. Env. Pollut.
90. 1995. p. 301-330.

Изводи и препоръки
Критичните натоварвания за замърсителите
и техните превишения от реалните им отлагания могат успешно да се използват като индикатор за интегриран мониторинг при оценка на
риска от увреждания на екосистемите и нарушения в биоразнообразието. Най-добри резултати за намаляване на териториите с риск от
увреждания се очакват след едновременно въвеждане на задължителен протокол за спазване
на критичните натоварвания и провеждане на
допълнителни измервания на отлаганията за поточно изчисляване на размера на превишенията
им.
Изследванията са извършени в рамките на международен проект EnvEurope (Environmental quality
and pressures assessment across Europe).

294

Надка Игнатова, Соня Дамянова, Радка Фикова

7.

8.

9.

10. Reinds, G. Air pollution impacts on European forest
soils. PhD thesis. Wageningen. The Netherlands.
2009. 223 p.
11. Slootweg, J., Hettelingh, J., Posch, M., Schütze, G.,
Spranger, T., De Vries, W., Reinds, GJ., Van’t Zelfde,
M., Dutchak, S., Ilyin, I. Integrated Assessment of Air
pollution effects on biodiversity. Water, Air and Soil
Poll. 2007. р. 371-377.
12. Ulrich, B., Mayer, R., Khanna, P. Chemical changes
due to acid precipitation in a loess-derived soil in
Central Europe. Soil Science. 130. 1980. p. 193-199.
13. Ulrich, B., Pankrath, J. Effects of Accumulation of
Air Pollutants on Forest Ecosystems. Dordrecht.
the Netherlands. 1983. 389 p.

Ignatova, N., Damyanova, S., Jorova, K.,
Velizarova, Е., Fikova, R., Broshtilova, M.,
Yordanov, Y. Critical loads of Nitrogen and
Dynamic modeling in Bulgaria. J. Slootweg, M.
Posch, J. Hettelingh (Eds). RIVM. Bilthoven.
Netherlands. 2007. p. 115-120.
Ignatova, N., Jorova, K., Velizarova, Е.,
Damyanova, S., Fikova, R., Broshtilova, M.,
Yordanov, Y. Modeling and Mapping Critical
Loads in Bulgaria. J. Hettelingh, M. Posch, J.
Slootweg (Еds). 2008. part II. p. 15-18.
Nilsson, J., Grennfelt, P. Nordic Council of
Ministers. Copenhagen. Denmark. 1988. 418 p.

DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF CRITICAL LOADS USED AS INDICATOR OF
INTEGRATED MONITORING IN THE FIELD OF FOREST PROTECTION
Nadka Ignatova1, Sonya Damyanova1, Radka Fikova2
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Institute of Biodiversity and Ecosystem Researches, Bulgarian Academy of Science, Sofia,
Bulgaria
Abstract
The concept of using critical loads of pollutants for protecting forest and water ecosystems has been reviewed
from the date of its definition in 1988 to the now days application of this approach on the European scale. This
concept can facilitate communication between scientists who study the effects of pollutants on forest ecosystems
and those responsible for environment quality management and policy. Two approaches of pollutants critical loads
application have been discussed- the empirical and the effect based ones for sustainable development of forests
using steady state mass balance method. The advantages of the second approach have been discussed in the
study. The set of headline indicators has been listed in accordance with the Convention of Biological Diversity
where the critical loads of acidity, sulfur, nitrogen and heavy metals are included. Based on results obtained in this
study it has been recommended to use the values of critical loads of acidifying pollutants and heavy metals as well
as their exceedences by the real deposition as an indicator for successful risk assessment of sustainable development of forest and water ecosystems.
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ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА
ЕМИСИИТЕ НА ОЛОВО
Соня Дамянова
Лесотехнически университет, София, България
Резюме
Целта на настоящото проучване е да се направи преглед върху оценката и намаляването на емисиите на
олово и да се изберат най-добрите практики в областта. Дългогодишното използване на оловни бензини беше
сериозен източник на замърсяване на европейската околна среда с невротоксина олово. В миналото отделяните от ауспусите газове бяха основен източник на оловни емисии, но след забраната на оловосъдържащи добавки в горивата, ситуацията значително се промени. Проучванията показват с около 20-30% по-ниски моделни
нива в сравнение с измерените, което предполага наличие на повече източници на замърсяване и по-сложни
механизми на разпространение на емисиите. Пътният транспорт все още е източник на оловно замърсяване
под формата на суспендирани частици от износване на автомобилното оборудване с незначителен принос на
изгорелите газове. Следователно, единствено целенасочена политика за откриване на различни източници на
замърсители, базирана на точен химичен анализ с високочувствителна апаратура, може да осигури реална
оценка и ефективно намаление на оловните емисии.
Ключови думи: атмосферно замърсяване, емисии, олово, пътен транспорт.
Key words: Air pollution, Emission, Lead, Road transport.

Тежките метали присъстват в скалите с
вулканичен произход, почвата и седиментите
като природни компоненти. Много от тях се
освобождават в атмосферата поради температурно изветряне. Концентрацията на тежки
метали в околната среда се повишава значително от 19-ти век насам, поради развитие на
интензивна производствена дейност. Основни
източници са изгарянето на природни изкопаеми, автомобилни горива и добив на цветни
метали [7]. Антропогенната човешка дейност
оказва драстични промени в биохимичния
цикъл на тежките метали като повишава съдържанието им в околната среда, при това не
само в индустриалните райони. Емисията на
тежки метали намалява като цяло през последното десетилетие в Европа. Въпреки това в
много региони нивата на замърсяване остават
неприемливо високи. Значителна част от повърхностния почвен слой и водните седименти
показват застрашително високо съдържание
на отложени олово, кадмий и живак и поставят под риск сухоземните и водни екосистеми. Един от първите признаци на промени в
почвата е динамиката на респирация, разграждането на хумуса и процесите на минерализация.
Металите се различават от останалите токсични вещества по това, че не се образуват
или разграждат в човешкия организъм. Те се
поемат от въздуха, водата, почвата, храната
или се преобразуват в биохимично активни

форми. Оловото може да попадне в живите организми чрез храносмилателната система, в
дробовете при дишане, през кожата след абсорбция или при директно поглъщане. Посредством
кръвоносната система се транспортира до всички органи. В най-значителна концентрация то се
отлага в костите и зъбите, черния и бял дробове,
бъбреци, мозък и далак, като може да се предава през плацентата и на плода.
Проучването на съдържанието на тежки метали във валежи започва през 70-те години след
откриване на опасността от емисиите им [9].
Установено е, че само 10-15% от атмосферните
отлагания на олово се дължат на сухи отлагания,
затова се оказва особено важно проследяване
размера и динамиката на разпространение на
емисиите, локализиране на източника на замърсяване и своевременно предприемане на мерки
за регулиране и намаляването им.
Резултатите от проучване на емисиите на
тежки метали в Норвегия за 25-годишен период
(1980-2005 г.) показват значителното им намаляване. За оловото с 90% и с 87% за кадмий.
Основна роля в този процес играе ограничаване
на трансграничното замърсяване. Като цяло
мнението на изследователите е, че намаляването
на емисиите се дължи на ориентиране на икономиките на централна и източна Европа към планово регулиране.
Европейските емисии на олово намаляват
постепенно в последното десетилетие от над 90
000 т. за 1990 до 13 000 т. за 2000 г. Пикът е
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през 1970-те години и понижението се дължи
основно на намаляване и спиране на оловосъдържащите стабилизатори на автомобилни-

държащите стабилизатори
горива (фиг. 1).

на

автомобилните

Фиг. 1. Оловни емисии в Англия за периода 1970-2004 г. (тон/година) от пътен транспорт и други източници
[3]

от метала в ресуспендирани прахови частици,
отложени в околната среда в периода на използването му като добавка към горивата. Те
предлагат отчитане на този факт при изготвяне
на прогнозни модели за емисии на тежки метали в бъдеще, чието присъствие е неизбежно,
поради голямата им устойчивост. На фиг. 1.
приносът на тези частици е изразен с черни
правоъгълници и както се вижда той представлява съществен източник на Pb в околната среда от 2000 г. насам. На същата фигура с черната линия са означени наблюдаваните концентрации на олово, които превишават отчетените
нива на емисии според анализираните досега
замърсителите. Този факт налага необходимостта от търсене на други потенциални източници на тежки метали и механизми на динамиката на разпространението им в атмосферата
извън класическата схема.
Детайлното проучване на въпроса и прецизния химичен анализ разглеждат пътния транспорт като неизменен замърсител, като обръщат
внимание на фините твърди частици с размер
10 нм (PM10), образуващи се при износване на
автомобилното оборудване. Тяхното участие в
цялостния процес на разпространение на емисиите и нивата на отлаганията не бива да се

Тетраетилоловото или тетраметилоловото,
използвани като добавка към бензините са със
съдържание на Pb 0,6 г/дм3. Затова се приемаше, че изгарянето на петролни горива през
80-и 90-те години на 20 век е основната причина за значителната емисия на олово в атмосферата. От фиг.1 ясно се вижда доминиращата роля на транспортните газове през 70те и 80-те години. През 1986 г. неговото съдържание се намалява от 0,43 г/дм3 до 0,143
г/дм3 и както е отразено на хистограмата се
отчита спадане наполовина на емисиите за
1986 г. Тази тенденция, но с по-плавен ход се
запазва в следващите 20 години. От 2000 г.
спира продажбата на оловен бензин в Европа,
т.е. допустимата концентрация на Pb е 0,005
г/дм3. Фиг. 1. отразява ниските и постоянни
нива на емисии като резултат от тази радикална мярка. По този начин основен източник на
замърсяване престава да бъде транспорта, а
превес получават металодобивната и металургичната промишлености, както и изгарянето на
битови отпадъци в това число и батерии [3].
Прогнозираните моделни нива на отлагания
на Pb са с около 20-30% по-ниски от реално
измерените. Затова Ilyin и сътрудници [6] допускат съществуване на известно количество
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Анализът, направен от Hugo Denier van der
Gon и Wilfred Appelman [2] показва, че суспендираните частици (PM10), получени при изтриване на автомобилни гуми са незначителен
източник на Pb в сравнение с тези от износване
на спирачки. За страните членки на ЕС25 съответните прогнозни количества за 2010 г., според същите автори са около 2,8 и 140 тона Pb.
Основен източник на суспендирани частици са
държавите от ЕС15 -127 тона/година от изтриване на спирачки и 2,5 т/г от автомобилни гуми. Приносът на новоприсъединилите се членове (ЕС10) съответно е: 12 т/г и 0,25 т/г.
Този факт предполага за в бъдеще много понезначителни емисии на олово от транспортни
газове и увеличаване на приноса му от суспендирани частици, получаващи се при изтриване
на автомобилното оборудване.
Резултатите от оценката на емисиите на
олово за Европейския съюз (ЕС25) за 2005 г.,
предоставени от страните участници в кооперативната програма за дългосрочен мониторинг и
оценка на преноса на въздушни замърсители в
Европа EMEP 2008 [4] са представени в табл.1.

пренебрегва, заради малкият им размер и съответно големите разстояния, на които могат
да се транспортират с въздушните маси. Опасността им за човешкото здраве е огромна, поради директното им попадане в организма при
дишане и невъзможността за отстраняването
им.
Sanders и сътрудници [10] установяват, че
50% от частиците, образувани при износване
на автомобилното оборудване се отделят като
аерозоли, а останалите остават върху пътната
настилка и автомобилните гуми. Следователно
за в бъдеще тези процеси могат да се окажат
основен източник на емисии на тежки метали,
като се има предвид увеличения брой автомобили и други транспортни средства. Литературните данни посочват съдържание на Pb в тях
до 1,9% [4,10]. При изтриване на гумите на
превозните средства едва 5% от частиците са
разпространяват в атмосферата, а останалите
са с доста по-големи размери и се отлагат
върху пътната настилка. Съдържанието на Pb в
тях е не повече от 0,016%.

Табл. 1. Pb емисии от официални данни за 2005 г. с антропогенен произход, тон/година
Държава
Пътен транспорт
Други източници
Австрия
0,01
14
Англия
2,1
115
Белгия
7,5
71
Дания
0
5,6
Финландия
2
21
Франция
0
134
Германия
82
24
Гърция
0,05
9
Ирландия
0,06
7,8
Испания
29
243
Италия
0
252
Люксембург
0
4
Португалия
105
139
Холандия
6,9
37
Швеция
6,6
10
Общо ЕС15
241
1087
България
11
65
Естония
3,8
33
Латвия
0,002
17
Литва
4,9
0,7
Полша
16
520
Румъния
44
41
Словакия
2,1
68
Словения
0,5
14
Унгария
0,9
37
Чехия
1
46
Общо ЕС10 (нови членове)
85
841
Общо ЕС25
326
1929
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Като цяло в атмосферата на Европа са отделени 2255 тона олово за 20005 година. От
тях делът на петрола, използван като транспортно гориво е едва една шеста, т.е. 326 т, а
останалите антропогенни източници се оказват
по-значими замърсители - 1929 т. При това по
отношение на емисиите от автомобилни газове
новоприсъединилите се стани (ЕС10) имат ⅓
дял - 85 т спрямо основните членки (ЕС15) 241 тона, въпреки че някои автори [8] предполагат нерегламентирано използване в ЕС10 на
горива с оловни добавки първите години след
забраната им. Прави впечатление, че по отношение на останалите антропогенни замърсители делът на новоприсъединилите се членки е
значителен - 841 т спрямо 1087 т за ЕС15.
Вероятна причина за този факт е слабият контрол върху емисиите от различно естество (промишленост и битови отпадъци) и липсата на
планова политика в годините на преход.
От друга страна автомобилният транспорт,
респективно изгарянето на петролни горива
като бензин и дизел нараства забележимо през
последните десетилетия. Данните от Евростат

за 2007 г. за основните страни членки на Европейския съюз (ЕС15) от 1990 година досега [5]
показват увеличение на консумацията им с
24%, въпреки непрекъснатото повишаване на
цените на горивата. Трябва да се отбележи и
засиления контрол за регулиране на качеството
по отношение на добавките в тях. Следователно презумпцията, че горивата са основен източник на емисии на тежки метали предполага
тяхното увеличаване и натрупване в околната
среда, поради повишената консумация на петролни продукти в последните години. Pacyna и
сътрудници [7] подчертават невъзможността за
спиране на оловните емисии напълно, поради
наличие на известни количества от метала в
суровия петрол. В по-новите си разработки,
същите автори [8] приемат, че 75% от оловото
се отделя в атмосферата при изгаряне на бензин и дизел. Така те прогнозират за 2010 г при
средна концентрация на Pb 15 мг/дм3 5-кратно
увеличение на емисиите, т.е. 1666 т, спрямо
установените за 2005 г. 326 тона (табл. 2).
Това предполага, че 40% от общото ниво на
оловни емисии се дължи на изгаряне на горива.

Табл. 2. Прогнозни емисии на Pb от пътен транспорт за 2010 г., при различни концентрации на Pb в горивата,
тон/година
Държава
15 мг/дм3
5 мг/дм3 Pb
Австрия
13,4
14
Англия
235,2
157
Белгия
17,9
14,6
Дания
24,6
13,6
Финландия
21,3
12,2
Франция
151,2
101,8
Германия
351,7
213,5
Гърция
42,6
23,9
Ирландия
24,6
12,4
Испания
104,2
69,4
Италия
196
122,9
Люксембург
9
4,1
Португалия
28
17
Холандия
57,1
30
Швеция
41,4
27,5
Общо ЕС15
1318
834
България
73,8
6
Естония
2,2
2,6
Латвия
1
2,5
Литва
3
3,7
Полша
101
43,7
Румъния
105
16,9
Словакия
9
5,9
Словения
9
6,8
Унгария
16
12,8
Чехия
28
15,7
Общо ЕС10 (нови членове)
347
117
Общо ЕС25
1666
951
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отработените газове от транспорта в миналото
е надценена.

Поради нарасналото потребление на петролни горива, отделените при изгарянето им
емисии от 347 т за 2010 г. само за ЕС10 са
по-високи спрямо тези за цялата европейска
общност за 2005 г. - 326 тона. Основен замърсител остават ЕС15 с 1318 т/г, а на новоприсъединилите се държави ЕС10 се пада едва
21% от общия дял. За 2005 г. ЕС10 допринасят с 26% за общото замърсяване, но поради
по-строгите регулаторни мерки в последните
години се предвижда и намаляване на този дял.
В прогнозата си а 2010 г. Pacyna и сътрудници
[8] предполагат 1,5 пъти увеличаване на останалите антропогенни източници на емисии3017 тона. За 2005 г. съотношението между
тях и горивата е 6:1, т.е. 1929 към 326 тона.
Тази промяна в участието на замърсителите се
дължи на строгите регулаторни мерки, прилагани в рудодобивната и металургична промишлености, производството на батерии и увеличаване дяла на разделното преработване и рециклиране на твърди отпадъци.
Алтернативна прогноза предлагат Denier van
der Gon и сътрудници [1] като приемат съдържание на оловото в използваните горива не повисоко от приетата в ЕС граница от 5 мг/дм3.
При това допускане емисиите за Европа 25 се
оценяват на 951 т/г (табл. 2). Тази стойност е
значително по-приемлива, и представлява 57%
от прогнозната на Pacyna и сътрудници но показва, че транспортните горива са все още основен източник на олово в атмосферата.
Използването на прецизна аналитична апаратура с ниски граници на детекция на елементите, според същите автори [2] показва съдържание на олово в горивата (бензин и дизел) в
значително по-малки концентрации в сравнение
с изискуемите 5 мг/дм3. Средната стойност,
измерена в 19 европейските страни за периода
2001-2004 година според данни от европейски
мониторинг за контрол на горива (EU FQM) е
едва 1,6 мг/дм3 Pb. При използването й за
прогнозиране на емисиите за 2010 г. за ЕС25
Denier van der Gon и сътрудници [2], изчисляват количества от 408 т. То е по-малко от половината от моделните стойности от 951 т,
прогнозирани от същия колектив [1], които са
базирани на максимално допустимото съдържание на Pb 5 мг/дм3. В сравнение с предложените от Pacyna и сътрудници [8] 1666 т.,тези
408 т. емисии са 4 пъти по-ниски. Това детайлно проучване на различните видове и марки горива, навежда на мисълта, че ролята на

Изводи
Общата емисия на олово от пътния транспорт показва, че той все още е източник, макар
и не основен, на замърсяване на околната среда, въпреки големите различия в прогнозните
модели.
Отделяните фини частици (PM10) при износване на автомобилното оборудване, главно
спирачки и гуми, стават все по-значим източник
на емисии на Pb и трябва да бъдат отчитани
при изготвяне на прогнозни модели заедно с
отложените досега в околната среда прахови
частици, съдържащи олово.
Използването на съвременна апаратура и
прецизни методи за анализ на различни потенциални източници на Pb и други тежки метали е
единственият надежден подход за изясняване на
произхода и динамиката на разпространение на
емисиите им и следователно тяхното регулиране.
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GOOD EUROPEAN PRACTICES FOR ASSESSMENT AND REDUCING THE LEAD
EMISSIONS
Sonya Damyanova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The aim of the study is to review investigations on assessment and reducing the lead emissions in order to select the best practices. It has been found that large-scale use of leaded gasoline was an important source of the
neurotoxin lead in the European environment. In the past, exhaust emissions have dominated lead emissions but
after a ban on the use of lead additives in fuels, this picture is drastically changed. Observation has shown that
the modelled levels of lead underestimate measurements by 20–30% that presumes more available sources of
pollutants and complicated mechanisms of emission spread. Road transport is still a source of lead as an atmospheric particulate matter (PM10) through brake wear and a small contribution from exhaust emissions. It has been
concluded that only an effective policy of identification of different sources of pollutants based on precise chemical analysis could guarantee real reduction of lead emissions.
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ДЪРВЕСНАТА ЗЕЛЕНИНА – ПЕРСПЕКТИВНА ОРГАНИЧНА СУРОВИНА
Иван Генов
Лесотехнически университет, София
Резюме
Дървесната зеленина представлява смес от листа, клони, кора и дървесина. Най-разпространеният начин за
използване на дървесната зеленина е нейната преработката във витаминозно брашно. През последните години
се удвоиха нови направления в използването на дървесната зеленина като получаване на етерични масла, хлорофило-каротинова паста и други препарати. Добивът на продукти от 1т бороводървесна зеленина представлява (kg): хлорофило-каротинова паста – 7,5; иглолистни восък - 3; етерично масло - 10; иглолистен лечебен
екстракт с 50%-на концентрация - 150; дървесно брашно - 250.
Ключови думи: дървесна зеленина, приложение, етерични масла, екстракти, хлорофило-каротинова паста,
дървесно брашно.
Key words: raw green material, utilization, ethereal oils, extract, chlorophyll-carotene paste, wood flour.

слабото изучаване на биохимичния състав,
отсъствието на научни основи в химията и технологията на преработка, а така също и недостатъчно изучените потребителски свойства на
дървесната зеленина и продуктите получени от
нея.
На основата на проведените изследвания досега могат да се направят следните обобщени
изводи относно знанията получени от дървесната зеленина като органична суровина:
1. Дървесната зеленина съдържа практически всички групи органични вещества,
намерени в други растителни суровини,
и в същото време са й присъщи редица
особености.
2. По подробно са изучени съдържанието и
състава на въглеводородите, минералните вещества, белтъчните вещества, терпените и витамините, а слабо са изучени
фенолните съединения, органичните киселини и др.
3. Химичният състав на дървесната зеленина силно варира в зависимост от вида
на дървесината, сезона, климатичните
условия, месторастежа, възрастта на
дървесината и други фактори.
4. Основната част от изследванията на химичния състав на дървесната зеленина
са проведени с вземане под внимание на
ограничени задачи, например от гледна
точка на биохимията или технологията
по преработка по различни методи, във
връзка с което резултатите са трудно
сравними и възможностите за тяхното
практическо използване са ограничени.
5. Твърде слабо са изучени потребителските стойности на отделни органични съе-

Търсенето на нови източници за органични
суровини с цел задоволяване бързо растящите
нужди на човечеството е един от найактуалните проблеми. Напълно закономерно е
вниманието на науката и практиката да се
обърне към изучаване възможностите за използване на цялата биомаса на дървесината, в
това число и на такава специфична част, като
дървесната зеленина.
От теоретична гледна точка, под термина
„дървесна зеленина” трябва да се разбира
клонки, листа и неодървесени млади клонки, а
практически с отчитане на икономическите и
техническите възможности за предварително
приготвяне на суровината, дървесната зеленина
представлява смес от иглолиста, кора и дървесина. В определени периоди на годината в дървесната зеленина се съдържат и пъпки
/дървесни/, цветове, семена.
Дървесната зеленина представлява икономически достъпен ресурс, който може да се
приготви от сеченето при главното ползване,
отгледната сеч и др.
Изследователската работа по изучаване химическия състав на дървесната зеленина и по
оценка възможностите на нейното използване
се развива в началото на миналия век. В този
период в листата на бора, елата и смърча са
разкрити високо съдържание на витамин С и
каротин, като започва й изучаването на състава
на летливите вещества. В живите клетки са
открити липиди, захари, ферменти, хормонални вещества и др. Понастоящем се счита, че от
икономически достъпните ресурси на дървесна
зеленина се използват около 10%.
Темповете на ръста на промишлената преработка на дървесната зеленина се задържат от
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Раздробената дървесна зеленина на първия
етап се екстрахира с бензин, а след това като
се отстрани разтворителя, с гореща вода. Бензиновият екстракт се преработва до хлорофило-каротинова паста по общоприетите технологии. В процеса на екстракция на разтворителя
от екстракта се отделя така нареченото „сурово масло”, от което се получават следните
етерични масла: леко, средно и тежко.
Екстратираната дървесна зеленина се изсушава до 8-10%-на влажност и се смила на
дървесно брашно. Добивът на продукти от 1 t
борова дървесна зеленина в kg е следния: хлорофило-каротинова паста – 75; иглолистен
восък – 3; етерично масло – 10; иглолистен
лечебен екстракт с 50%-на концентрация –
150; дървесно брашно – 250.
В Русия се провеждат изследвания по комплексно преработване на дървесината. Предлага
се технология, която принципно се различава
от сега съществуващите. Различието се отнася
до това, процесите на смилане и екстракция
протичат едновременно в една и съща апаратура. Това позволява да се интензифицира процеса и да се съхранят ценните компоненти до
своето нативно състояние. Технологичната
схема допуска използването на водния разтвор
на дървесната зеленина за нарастване на биомасата и получаването на фуражни дрожди, а
така също за изхранване на селскостопанските
животни с лигновъглехидратен комплекс. Технологията дава възможност да се получат
следните основни продукти – kg/t: белгъчновитаминозен концентрат – 80-90; хлорофилнокаротинова паста – 50; иглолистен восък – 67; твърдо етерично масло – 0,25; иглолистен
лечебен екстракт – (50%-на концентрация) 170-200; фуражни дрожди – 60-70; въглехидратни храни – 500.
Белтъчно-витаминозният концентрат, фуражните дрожди и лигно-въглехидратният остатък могат да бъдат използвани като добавка
към храната в животновъдството. В белтъчновитаминозния концентрат се съдържат (%):
сухо вещество – 89,2; непреработени растителни мазнини - 11,2; целулоза – 12,2; протеин – 55.
Резултатите от изследването на аминокиселинния състав на белтъчната част на концентрата свидетелства за голямо разнообразие и
наличие на всички незаменими аминокиселини,
в това число лизин, метионин и триптофан,
които в други храни често може да липсват
(табл. 1).

динения и даже на група вещества, съдържащи се в дървесната зеленина.
6. Дървесната зеленина основно се оценява
като суровина за получаване на биологично активни препарати или хранителни
средства.
Най-разпространеният метод по използване
на дървесната зеленина е нейната преработка
до витаминозно брашно. На този метод са присъщи редица предимства в сравнение с производството на тревно брашно, а така също
простотата на технологиите, комплексното
използване на цялата маса и отсъствието на
отпадъци при производството. Технологията на
получаване на витаминозното брашно се състой в надробяване на дървесната зеленина,
сушене по бърз метод и смилане на изсушената маса в брашно. От 1 m3 приготвена маса се
получава до 5-7,5 kg витаминозно брашно.
Друг разпространен метод за използване на
дървесната зеленина е получаването на елово
масло. Технологията за неговото получаване се
състой в дестилация на етеричното масло с
водна пара от клонките на елата. За да се получи 1 t етерично масло се изразходват около
70 t клонки. Ако се получат 5 t етерично масло, то за целта се изразходват до 350 t иглолистни клонки, от които може да се получи
около 100 t витаминозно брашно. Използването на отпадъците при ексрационното производство за получаване на витаминозни брашна
дава възможност за рационално използване на
суровината и прави производството порентабилно.
Друго направление в използването на дървесната зеленина е получаването на хлорофило-каротинова паста. При нейното производство дървесната зеленина от бор и ела се смилат, екстрахират се с органичен разтворител
(бензин), след това се отдестилира разтворителя и етеричното масло. Получения разтвор от
смолисти съединения се осапунва с 40% воден
разтвор на основи и се разрежда до 40-50%-на
концентрация.
Съвременното ниво на химията позволява от
дървесната зеленина да се получат не един, а
няколко продукта. Комплексното преработване
на дървесната зеленина предполага пълно използване на всички съставящи я компоненти. В
началото от дървесната зеленина с органични
разтворители се екстрахират мастноразтворимите вещества, а след това с вода – водоразтворимите. Остатъкът от двете екстракции отива
за приготвяне на дървесно брашно.
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усвоени от микроорганизми за натрупване на
биомаса. Състава на водоразтворимата част
представлява 30,5% монозахариди и 13,4% олигозахари. Във водния екстракт присъства
аскорбинова киселина и витамини от група В.
Монозахаридите представляват главно ксилоза
– 53,1%, глюкоза – 31,1% (най-добре усвоявана от микроорганизмите), маноза, арабиноза
и галактоза – около 15%.
В изследваните образци са открити 43 елемента, в това число най-необходимите за жизнената дейност фосфор, натрий, калий и др. От
микроелементите в най-големи количества
присъстват цинк, титан, манган и в по-малки
количества – кобалт, берилий и сребро. Добивът на биомаса представлява 18,6-21,2% от
количеството на абсолютно сухото вещество.
Получената биомаса съдържа 43,1% азот и
5,7% пепел. В състава на получените белтъчини са определени 18 аминокиселини, в това
число всички незаменими.
Целенасоченото комплексно изследване на
дървесната зеленина като органична суровина
в близко време трябва да създаде научна основа за ускоряване темпото на нейното използване.

Табл. 1. Аминокиселинен състав на белтъчините
Съдържание
Съдържание
на аминокина аминокисеселини в
лини в биомаАминокиселини
сата,% от
БВК, % от
количеството
абсолютно
на протеини
сухата маса
Лизин
9,09
1,183
Хистадин
3,16
0,256
Аргинин
7,60
0,757
Аспарагинова
10,25
2,600
киселина
Треонин
7,55
0,783
Серин
5,53
0,912
Глутаминова
9,41
3,172
киселина
Пролин
0,72
0,862
Глицин
5,37
1,051
Аланин
7,16
1,325
Валин
7,02
0,616
Метионин
2,14
0,155
Изолейцин
4,88
0,374
Лейцин
8,60
1,064
Тирозин
3,04
0,598
Фенилаланин
4,51
0,442
Цестин+Цестеин
1,97
2,850
Триптофан
1,86
0,620
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Освен аминокиселинния състав за охарактеризиране качеството на белтъците е изследвано
и разпределението им по фракции. Преобладаващи се оказват глутенините (47,1%) и албумините (27,5%), които сумарно представляват
75% от количеството на протеина. Белтъчната
хранителност на дрождите, често добре корелира със съдържащите се в тях фракции.
След ицолиране на белтъците във водния екстракт остават витамини, захари, минерални
соли и други вещества, които могат да бъдат

RAW GREEN MATERIAL – A PERSPECTIVE ORGANIC STUFF
Ivan Genov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Raw green material is a mixture of leaves, twigs, bark and wood. The most widespread way of its utilization
is processing it into rich of vitamins flour. Recently some new directions of raw green material have been adopted
such as extraction of ethereal oils, chlorophyll-carotene paste and other preparations. The output products in kg
from 1 t pine raw green material are: chlorophyll-carotene paste – 7,5; coniferous wax – 3; ethereal oils – 10;
50% concentrated coniferous curative extract – 150; wood flour – 250.
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ДЪРВЕСИНАТА КАТО ХИМИЧЕСКА СУРОВИНА
Иван Генов
Лесотехнически университет, София
Резюме
Главната характеристика на горските продукти е тяхната възобновяемост и биоразграждаемост. Те са суровини за много продукти. Прилагането на течен въглероден диоксид при много високо налягане дава възможност да се получат нови вещества с различни свойства. В България тези материали (биомаса) се използват
главно за получаването на енергия – 3,6% от енергийния баланс на страната идва от биомаса. В целия свят
горските продукти са суровини за получаване на масла, лекарства, пигменти, хранителни добавки, мономери,
олигомери, полимери. Това е причина да се намери нов комплексен метод за оползотворяване на българските
горски продукти – различни дървесни листа, клонки, кора, пънове, шишарки. Създаването на нови безотпадни
конкурентни технологии са цел на бъдещите научни изследвания.
Ключови думи: използване, дървесина, листа, клони, кори, пънове.
Key words: utilization, wood, leaves, twigs, bark, stumps, cones.

Сравнително евтина технология за оползотворяване на дървесни отпадъци е превръщането им в брикети или пелети. Затова започна
изграждането на съответни инсталации с конкурентни характеристики. По данни на Асоциацията за енергийно оползотворяване на биомасата [1] енергийния баланс на страната ни в %
е:
1. Въглища и горива от въглища
38,1
2. Нефт и нефтопродукти
24,1
3. Ядрена енергия
18,1
4. Природен газ
14,6
5. Биомаса
3,6
6. Водна енергия
1,5
Вижда се, че възобновяемите източници на
енергия (ВИЕ) (5 и 6) осигуряват само 5,1% от
необходимата ни енергия. Според същия източник брутното вътрешно потребление на биомаса от 1192 т за 2010 ще нараства до 1514 т за
2015 г и до 2181 т за 2020 г.
В литературата бяха намерени и други, различни от горните данни.
Данните за енергийната употреба на иглолистните (И) и широколистни (Ш) материали са
както следва – Табл. 1.

Дървесината е само един от горските продукти. Тя е главният материал, останалите :
листа, клони, кора, пънове, шишарки са ниско
стойностни и се третират като отпадък. Те са
обект на интензивни изследвания за намиране
на безотпадни конкурентни технологии за тяхното оползотворяване (утилизация), понеже
съдържат голям брой много ценни вещества.
Преди много години у нас започва производството на растителен терпентин, на колофон и
негови деривати от пънове на иглолистни дървета. След това започва преработката на дървесна смола до балсамов колофон като стоков
продукт, до парфюмерийни композиции, до
сикативи за бои и лакове. Създава се поминък
на местното население. Инсталациите бяха в
завод „Кристал” в гр. Велинград, който сега
почти не работи, притиснат от чуждата конкуренция. Следователно са необходими нови решения и технологии, за да могат да се оползотворяват традиционни наши материали от иглолистните масиви. Подобно е състоянието и на
инсталациите за преработка на широколистна
дървесина. През втората половина на миналия
век бяха изградени и пуснати в експлоатация 2
завода за фуражни дрожди. Привидно отличните технологии за кисела хидролиза на целулозата от растителни отпадъци се оказаха негодни поради невъзможността от използване на
киселия лигнин, който започна да затрупва обработваема земя. Следователно технологиите
от ново поколение трябва да осигуряват пълна
утилизация на материалите. За тяхното създаване или закупуване, както и за изграждането
на нови инсталации обаче са нужни големи
инвестиции.

N

1
2
3
4
5
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Табл. 1. Разпределение на горските продукти
Материал
И,
За
Ш,
За
%
енер%
енергия,
гия,
%
%
Клонки, листа
12
5
12
2
Клони
10
10
15
15
Обли и цепе5
5
15
15
ни дърва
Кора
10
10
8
10
Пънове
8
8
10
5

Иван Генов

6
7

Трупи
Общо

55
100

38

(продължение)
40
100
47

Забелязва се тревожната тенденция да се
наложи изгарянето на биомаса като най–
приемливо и поради нулевия баланс на въглероден двуокис според заинтересованите автори, което не е вярно , като се има предвид коефициента на полезно действие на инсталациите.
Краткия обзор на тези данни беше направен,
за да се покаже необходимостта от сериозни
финансови и научни усилия за създаване и
внедряване на технологии за извличане на ценните вещества, които се съдържат в надземната биомаса и чак след това за тяхното изгаряне. Ще бъде направен обзор на литературни
данни по тези въпроси.

Тези цифри показват, че у нас няма да се
създават нови инсталации за алтернативна утилизация, нещо, което се прави в повечето страни по света.
От дървопреработването отпадат материали,
които могат да се използват за производство на
енергия. Цифрите са дадени в таблица 2.
Табл. 2. Потенциал на биомасата от дървопреработването
N
материали
2003, м3
2006, м3
1
Широколистни
1200000
490000
2
Иглолистни
300000
800000
3
ПДЧ
200000
500000
4
Други
510000
10000
5
Общо
2200000
1800000

1. Дървесна зеленина
Известно е, че листата са орган, найчувствителен и възприемчив на особеностите
на мястото на израстване на дървото и се променят генетично с настъпилите промени в
околната среда. В [2] е изследвана промяната
на фотосинтеза на пигменти в борови дървета в
зависимост от отдалечеността им от металургични заводи, емисиите на които замърсяват
околната среда. Влиянието на нивото на кислорода в областта на израстване на дърветата е
описано в [3]. През различните месеци на годината също се променя съдържанието на синтезираните в листата съединения (табл. 3).

Очевиден е спада в стойностите само за 3
години.
В литературата има данни и за селскостопанската биомаса, както и информация за инсталации за производство на брикети и пелети.
За 2007 г. ВИЕ за България са разпределени
както следва: биомаса – 72,2%; водна енергия
– 24,8%; геотермална енергия – 3%
Както се вижда, биомасата е най-големия
източник, а вятърната енергия все още липсва.

Табл. 3. Влияние на сезона върху динамиката на синтез в листата на сибирска лиственица [4]
Вещества
май
юни
юли
август
септември
Липиди,%
72±0,4
12.4±0,5
14.1±0,3
10,3±0,5
5,5±0,5
Хлорофили, мг/кг
253±12
1372±17
2112±20
1822±16
424±15
Каротиноиди, мг/кг
71±7
151±10
203±11
161±12
83±9
Етерично масло,%
0,12+0,05
0,16+0,02
0,25+0,02
0,21+0,03
0,21+0,03

рагенти, например течен въглероден двуоксид.
Технологиите с използване на това съединение
като течност са при свръх критичното му състояние при температура 350C. Течността лесно
прониква през клетъчните стени и разтваря
намиращите се в клетките вещества. Отделящия се екстрагент извлича тези вещества при
намаляване на налягането. Газът се рекуперира
за нова екстракция. В литературата са описани
инсталации, които работят с тази технология и
извличат главно биологично активни вещества,
понеже екстракцията е при ниски температури
– под 400C и веществата не се променят. У нас
тази технология още не е внедрена, въпреки
очевидните и предимства. Приложение на тази

Това налага адаптиране на технологиите съобразно промените в състава на преработваната суровина. Тази идея е конкретизирана в [5],
където се предлага технологиите от ново поколение да са съобразени с видовата специфичност на химическия състав на екстрахируемите
вещества, с физико – химичните им особености и с тяхната биологична активност. Тези технологии трябва да са насочени към получаване
на биологично активни, козметични, витаминни
концентрати, хранителни добавки, парфюмерийни, медицински, ветеринарни материали и
други стойностни продукти. Например от съдържащия се в боровите листа цис – абиенол
се получават парфюми с аромат на амбра.
Това е възможно при използване на нови екст-
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2. навлажняват се, оставят се влажни няколко дни;
3. нарязват се и се смилат;
4. смесват се с каменовъглен ситнеж в съотношение 50:50;
5. от сместа чрез пелетизация или екструзия се получават „зелени” въглища.
У нас отпада каменовъглен ситнеж (фракция
с размери под 2 мм). Част от него се изгаря в
ТЕЦ, друга част се разпилява.

технология за сушене на дървесина е възможно, но са необходими големи инвестиции.
Значително по-малки инвестиции са необходими за инсталации за екстракция с органични
разтворители. Масово използваните вода, водна
пара и бензин променят състава на извличаните
вещества. Така в [6] е описано асоциирането
до олигомери на производните на хлорофила.
За да се избегнат подобни промени в [7] се
предлага диференциална екстракция със смес
вода:етанол=60:40%. Така се получават до
25% фенолни съединения, полизахариди, аскорбинова киселина (витамин С). Състава на
екстрахираното масло от различни дървесни
видове е даден в много съобщения. Ще бъдат
цитирани само две [8, 9]. В първата статия
дават информация, че главната фракция - маслото е 87,7% и съдържа 57,3% α–пинен –
съединение с много голямо и разнообразно
приложение. В изследваното масло от Aegle
marmelos Correa [9] са изолирани 16 съединения, включително 8 монотерпенови въглеводороди, които са 92,8%. Същите автори дават
информация, че маслото само от клонките
съдържа 51,7% лимонен и се различава по
състав от маслото само от листата. Това потвърждава информацията, че в различните части
на едно и също растение се натрупват различни съединения и за това трябва да се прилагат
различни технологии за извличането им. Така в
[10] се предлагат различни технологии: дестилация, хидродестилация, дестилация при понижено налягане, при които се получават фракции с различен състав. Накрая от многобройните намерени съобщения ще бъдат разгледани
два въпроса:
1. Използването на части от растения и на
екстрактни вещества за медицински цели, като се прилагат стари методи на
знахари и местно население;
2. Един сравнително стар европейски патент [11] и три други патента [12, 13,
14].
Първия въпрос се повдига поради огромното
богатство на нашата флора, което се използва
незначително. С втория се цели: да се покаже
едно различно приложение на дървесната зеленина, да се покаже, че изследванията в тази
област не са нови; да се заинтересуват производители на брикети.Технологията включва
следните етапи:
1. дървесни листа и растителни стебла се
смесват с отпадъчни целулозни материали;

2. Дървесни кори
Тук няма да се разглеждат въпросите за получаване на естествен каучуков латекс при
нараняване на кората на Heyea Braziiana (каучуково дърво), нито производството на корк,
понеже не се практикуват у нас. Няма да се
разгледа и получаването на дървесна смола
чрез нараняване на кората на стари смърчови
дървета, понеже това е известна, отдавна прилагана у нас практика, която затихва, иззема се
поминъка на местно население и в резултат на
това нашите планини се обезлюдяват.
У нас корите са отпадък, който в най–
добрия случай се изгаря. Така в 2003 г. в завод
„Свилоза”, Свищов бе инсталиран бойлер, в
който се изгарят дървесни кори до мощност от
16 МW.
Тук ще бъдат разгледани малка част от намерените съобщения за алтернативна на изгарянето утилизация на дървесни кори. Така в
сайта [15] e дадена разностранна информация
– от начините на отделяне на кората до различните технологии и продукти, които се получават от нея. Кори в САЩ се отделят от бял бор,
жълта топола, бяла и жълта брези, червена
вишня. Кората се отделя от дървото ръчно. От
нея се произвеждат:
- ламинати със различни дебелини, размери, цветове от сребристо бял до тъмно кафяв;
- външни обшивки;
- естествени украшения, рамки за картини
и огледала;
- пластини, перила, бичмета, колове, оградни съоръжения.
За производството на тези материали са необходими синтетични лепила и смоли. При тези
технологии кората не се разрушава, а се използва директно.
При други технологии кората се обработва
термично и от нея се произвежда активен въглен [16, 17]. От брезови кори чрез алкална
хидролиза се изолират мономери суберинови
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вещества, от които могат да се получат полимери [18].
По същата тема има много съобщения поради значимостта и. Чрез екстракция със смес
вода – етилацетат от иглолистни видове са изолирани пектин, гликуронови киселини, липиди,
полизахариди, азотсъдържащи съединения и
др. [19, 20]. Приложението на изолираните
вещества до крайни стокови продукти е обект
на голям брой съобщения. Тяхната значима
характеристика е физиологичната им безвредност и биосъвместимост, понеже са природни
продукти.

Заключение
Показани са възможностите за утилизация
на дървесна зеленина, клонки, кора, пънове,
шишарки и необходимостта от значителни научни изследвания за оползотворяване на ценните вещества в сега „отпадните” горски продукти.
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3. Дънери
Литературните източници за утилизация на
дънери е насочена както към продуктите, които
могат да се извлекат от тях, така и към машините и съоръженията за изваждането им. За
илюстрация ще бъдат цитирани няколко патента [21, 22] и една статия [23]. В първия патент
е описано получаването на горива за двигатели
с вътрешно горене, а в другите са дадени различни видове машини използвани за изваждането им. У нас от иглолистни дънери се извличаха чрез екстракция смоли, от които се произвеждаха колофон, колофонови сапуни, сикативи, парфюмерийни състави. Това производство
трябва да се възстанови с нови технологии.
Така например вместо произвеждания оловен
резинат – сикатив с тежък метал трябва да се
произвеждат резинати на циркония, за което
трябва да се създаде нова технология.
4. Шишарки
Шишарките от различни иглолистни видове
съдържат семена, които имат над 80% етерично масло. При опити за екстракция с етанол
или с толуен от сухи борови, елхови, клекови и
от мура шишарки са получени извлеци, от които може да се изолират разтворените вещества
или да се използват направо за получаване на
ароматизиращи изделия (1 ,2).
Накрая ще отделя малко време за едно растение – смрадликата (Rhus cotinus). У нас този
диворастящ храст почти не се използва. Според
[24] листата му се ядат, а според [25] се прилагат в медицината. Листата, клонките, цветовете съдържат етерично масло с миризма на
манго и много танин . Всичко това у нас не се
оползотворява, а може да осигурят ценни продукти. От танина може да се получи танинфенолформалдехидна смола, която гарантира
ниско съдържание на формалдехид в ПДЧ.
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WOOD AS A CHEMICAL RAW MATERIAL
Ivan Genov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The main characteristics of the forest products wood, leaves, twigs, barks, stumps, cones are renewability and
biodegradability. They are raw materials for a lot of products. The new generation technologies are made not only
for every kind of plants, but are specialized for different part of these plants and for the aerial of it’s growing. The
application of liquid CO2 in super critical pressure gives the possibility to produce new compounds with different
applications. In Bulgaria these materials (biomass) are applied mainly for obtaining of energy – 3,6% in energy
balance of the country become from the biomass. In all the world the forest products wood, leaves, twigs, bark,
stumps are raw materials for production of oils, drugs, pigments, food additives, active carbon, monomers, olygomers, polymers, different chemical compounds. This is the reason for obtaining of new complex methods for
utilization of Bulgarian forest products – different for wood, leaves, twigs, bark, stumps, cones from every kind of
wood. The creating of new non – waste concurrent technologies is a goal of future scientific investigations.
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ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕН
ВИСОКА ПЛЪТНОСТ И КОМПОЗИТИ НА НЕГОВА ОСНОВА
Петър Велев
Химикотехнологичен и металургичен университет, София
Резюме
Производството на пластмасови изделия нараства с бързи темпове в последните години. Световното производство на пластмаси за 2006 г. превишава 245 млн. тона, като се очаква то да надмине 330 млн. тона през
2015 г. Потреблението на пластмаси в света нараства с 5% годишно. Полиетиленът е един от найизползваните полимери в световен мащаб и е безвреден за хората, както при преработката, така и при експлоатацията на произведените от него изделия. Основната цел на изследването е оптимизиране на технологичния
режим при леене под налягане на полиетилен висока плътност и композити на негова основа за повишаване на
ефективността на процеса. Изследвано е влиянието на технологичните параметри върху качеството и свойствата на изделията. Избран е технологичен режим, при който енергията изразходвана за стапяне на полимера е
най-ниска, което води до повишаване на производителността. При определения обем на дозиране се пести материал, освен това дадения режим осигурява най-висока стойност на якостта на опън на готовото изделие.
Ключови думи: полиетилен, леене под налягане, технологичен режим, ефективност.
Key words: polyethylene, injection molding, technology, effectiveness.

ориентирането на полимерните макромолекули
във формуващия инструмент [3].
Микроструктурата на изделията изработвани
термопласти, чрез леене под налягане е определяща за механичните им характеристики.
Промяната на тази микроструктура се осъществява, чрез промяна на някой от технологичните параметри като: температура на матрицата:
температура на материалния цилиндър; скорост на шприцоване и др. По този начин се регулира зародишообраазуването и едрината на
получаваните кристали [4, 5].
Основната цел на изследването е оптимизиране на технологичния режим при леене под
налягане на полиетилен висока плътност
(HDPE) и композити на негова основа за повишаване на технологичната и икономическа
ефективност на процеса. За постигане на целта
бяха поставени за решаване следните задачи:
1. Да се шприцоват полиетиленови образци
при различни технологични режими, като
се варира температурата на формуващия инструмент, температурният режим
на шприцоване и количеството шприцован материал.
2. Да се изследва влиянието на различните
технологични режими върху свойствата
на получените изделия и да се установи
оптимален технологичен режим.
3. Да се изготви дървесновлакнест композит от HDPE и да се шприцова при подбрания оптимален технологичен режим.

Увод
Производството на пластмасови изделия нараства с бързи темпове в последните години.
Световното производство на пластмаси за
2006 г. превишава 245 млн. тона, като се
очаква то да надмине 330 млн. тона през 2015
г. Потреблението на пластмаси в света нараства с 5% годишно [1].
Полиетиленът е един от най-използваните
полимери в световен мащаб. Това е така, тъй
като този полимер притежава свойства, като
инертност към киселини и органични разтворители, кристална структура, висока гъвкавост,
ниска цена, рециклируемост и др. Полиетиленът може да служи, както за конструкционен
материал, така и за изработване на неотговорни изделия. Не на последно място трябва да се
отбележи, че полиетилена е безвреден за хората, както при преработката, така и при експлоатацията на произведените от него изделия.
Леенето под налягане е един от найразпространените методи за производство на
изделия от термопласти. На тази технология се
пада 30% от производството на пластмасови
изделия в световен мащаб. Този метод се отличава с висока производителност, високо качество на получаваните изделия и с възможността
да се произвеждат детайли със сложна форма
[2]. Съществуват редица изследвания, целящи
подобряване на всеки аспект на този процес.
Те обхващат обширна област от оптимизиране
на взаимодействието оператор - машина до
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2.4.Определяне на якостните показатели е извършено за: якост на опън и относителното
удължение по стандарт EN ISO 527/1996, а за
якостта на удар по стандарт EN ISO 1791/2000)

1. Обекти и методи на изследване
Използвани са следните материали:
- полиетилен висока плътност (HDPE)
марка „Egyptene HD 5502 GA”, произведен от „Sidi Kerir Petrochemicals Co.”,
с индекс на стопилката 0,2 g/10 min;
- бутадиенстиренов каучук марка „Булекс
1503”, производство на „Лукойл4 – гр.
Бургас;
- дървесни влакна, развлакнени по мокър
метод в „Лесопласт-АД”, гр. Троян.

2.5.Определяне на степента на кристалност
Степента на кристалност е определена чрез
диференциално-сканираща калориметрия (DSC).
От резултатите е изчислена степента им на
кристалност, а също температурата и енталпията им на топене.

2. Методи на изследване
2.1.Изработване на пробни тела
Пробните тела са изработени на шприц марка „Trusioma Kuasi” 25/32. Изделията са изработени при четири различни температурни режима, при които базова температура е тази на
дюзата, а останалите температури се задават
през интервал от 5оС. Например режим с температура на дюзата 170оС означава:
- температура на първа зона 160оС;
- температура на втора зона 165оС;
- температура на трета зона 170оС.
Времената на цикъла на шприцоване са:
- шприцоване 4 s;
- охлаждане 12 s.
Изследването е проведено при три температурни режима на формуващия инструмент 20оС, 40оС и 60оС.
Използвани са два различни обема на дозиране, които условно са именувани 1 и 2.

2.6.Изготвяне на дървесновлакнест композит
Директно смесване на HDPE с дървесни
влакна в бункера на машината за леене е невъзможно, поради което се налага използването на бутадиенстиренов каучук, като съвместител. Добавянето на каучук влияе върху свойствата на изделието. Затова са изследвани още
два полиетиленови композита. Първият е изготвен от HDPE и 12,5 мас. % бутадиенстиренов
каучук [6], като смесването на двата компонента е извършено директно в бункера на машината. Вторият композит е със състав: HDPE,
бутадиенстиренов каучук (12,5 мас. %) и дървесни влакна (20,0 мас. %). Той е получен като първо се смесят бутадиенстиреновия каучук
и дървесните влакна на валци, след което готовата смес се екструдира заедно с полиетилена
до получаване на композита. Екструдата се
смила и се шприцова.
При изготвянето на дървесновлакнестия
композит се използва едношнеков екструдер
марка „Tursioma” с диаметър на шнека D=30
mm, дължина на шнека L=25.D, скоростта на
въртене на шнека е n=30 min-1 и предварително определен температурен режим.

2.2.Определяне на плътността на изделията
След като е получен пълният набор от изделия от всяка серия се взима проба за пикнометрично определяне на плътността по следната формула:
m11
, [g/cm3]
(1)

m 2  m3  m1
където
m1 е маса на образеца, g;
m2 - маса на пикнометъра запълнен с
течност, g;
m3 - маса на пикнометъра с течност и
полимер, g;
ρ1 - плътност на използваната течност,
g/cm3; ρ 1=0,769 g/cm3.

3. Резултати и обсъждане
Режимите на шприцоване и получените резултати при обем на дозиране 1 и температура
на матрицата 20оС са представени в таблица 1.
Проведени са четири режима на шприцоване,
при температура на дюзата меняща се от
170оС до 230оС.
Поради наличието на дефект „недопълване”,
данните получени от изделието шприцовано при
температура на дюзата 170оС се изключват от
по-нататъшното интерпретиране на резултатите.
Получаването на недопълване на работната
кухина на инструмента се дължи на ниската
температура на полимерната стопилка, поради
което тя застива в леяковите канали. Потвърж-

2.3.Определяне на масата на изделията
На всяка серия изделия, на аналитична везна,
се измерва теглото, за да се установи количеството шприцован материал.
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малява. Например при температура на дюзата
185оС якостта на опън е σоп=62,3 МРа, а съответно при 230оС тя е σоп=54,5 МРа, което е
с 13% по-ниска стойност.

дение на този факт е, че при температура на
матрицата 60оС и температура на дюзата
170оС изделието е нормално (табл. 3).
От таблица 1 се вижда, че с увеличаване на
температурата на дюзата, якостта на опън на-

Табл. 1. Режими на шприцоване и получени резултати, при дозиране 1 и температура на матрицата 20оС
Температура на
Температура
Относително
Якост на
Тегло,
Плътност,
№
Забележка
удължение, % опън, MPa
g
g/cm3
матрицата, оС
на дюзата, оС
недопълнено
1.
170
20
11,3060
0,901
17,3
67,7
изделие
нормално
2.
185
20
11,7390
0,905
15,0
62,3
изделие
3.

200

20

11,7221

0,878

13,3

58,9

нормално
изделие

4.

230

20

11,5915

0,898

18,6

54,5

нормално
изделие

Табл. 2. Режими на шприцоване и получени резултати при дозиране 1 и температура на матрицата 40оС
Температура
Температура на
Относително
Якост на
Тегло,
Плътност,
№
Забележка
удължение, %
опън, MPa
g
g/cm3
на дюзата, оС
матрицата, оС
недопълнено
1.
170
40
10,4873
0,885
13,3
68,0
изделие
нормално
2.
185
40
11,7833
0,894
14,0
60,7
изделие
3.

200

40

11,7075

0,889

16,0

55,3

препълнено
изделие

4.

230

40

11,6796

0,850

15,6

51,9

нормално
изделие

Табл. 3. Режими на шприцоване и получени резултати при дозиране 1 и температура на матрицата 60оС
Температура на
Температура
Относително
Якост на
Тегло,
Плътност,
№
Забележка
удължение, %
опън, MPa
g
g/cm3
матрицата, оС
на дюзата, оС
нормално
1.
170
60
11,4190
0,911
15,0
63,2
изделие
препълнено
2.
185
60
11,7494
0,885
17,3
55,9
изделие
3.

200

60

11,5887

0,908

15,3

54,2

нормално
изделие

4.

230

60

11,6397

0,841

15,6

49,4

препълнено
изделие

При температура на дюзата 170оС в изделията отново се наблюдава дефект „недопълване”
и отново данните получени, при този граничен
режим не влизат в по нататъшните изводи. Тук
недопълването е по-малко в сравнение с това
при температура на матрицата 20оС. При температура на дюзата 200оС се забелязва препълване на инструмента, дължащо се на повисоката му температура. При температура на
дюзата 230оС изделието не е препълнено, тъй
като материалът е по-течлив, в следствие на

При измерените плътности на изделията се
забелязва тенденция на намаляване на стойността им с увеличаване на температурата на
дюзата. Плътността при 185оС е 0,905 g/cm3, а
при 230оС тя е 0,898 g/cm3, тоест с 0,8% пониска.
В промяната на относителното удължение не
се наблюдава зависимост, която да се обясни
от наличните данни.
Режимите на шприцоване и получените резултати при дозиране 1 и температура на матрицата 40оС са представени в таблица 2.
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което прониква в изхвъргачната система на
матрицата.
Тенденцията на намаляване на якостта на
опън се запазва. От σоп=60,7 МРа (при температура на дюзата 185оС) до σоп=51,9 МРа (при
230оС), което е спадане с 15%.
При температура на матрицата 40оС отново
не се наблюдава зависимост при промяната на
относителното удължение на изделията в изследвания интервал.
Теглата на изделията и плътностите намаляват в същия ред, както якостта на опън.
Режимите на шприцоване и получените резултати при дозиране 1 и температура на матрицата 60оС са представени в таблица 3.
Основната наблюдавана зависимост - намаляване на якостта на опън в следствие на увеличаването на температурата на дюзата се запазва и при температура на матрицата 60оС.
При температура на дюзата 170оС якостта е
σоп=63,2 МРа, а при температура 230оС тя е
σоп=49,4 МРа, тоест понижението е 22%. Ако
се сравни процентното намаление на якостта
на опън при трите температури на матрицата
се забелязва, че то се увеличава (от 13% при
20оС, през 15% при 40оС, до 22% при 60оС
температура на матрицата)
За разлика от предходните режими тук не се
наблюдава дефекта „недопълване”, което се
дължи на това, че тук температурата на матрицата е достатъчно висока, за да осигури незастиване на полимерната стопилка в леяковата
система, дори при температура на дюзата
170оС.
От представените в таблици 1, 2 и 3 резултати ясно се вижда, че промяната в температурния режим на шприцоване оказва найсъществено влияние върху якостта на опън на
получените изделия, което е представено на
фиг. 1. и позволява онагледяване на промяната
на якостта на опън, при различните температурни режими на материалния цилиндър на
машината в зависимост от температурата на
формуващия инструмент. Наблюдава се тенденцията на намаляване на якостта на опън при
увеличаването на температурата на матрицата.
При отделните температури на дюзата това намаление е съответно при: 170оС със 7%;
185оС - 10%; 200оС - 8%; 230оС - 10%.

70

oп MPa

20

40

60

60

50

40
170

185

200

230

Температура на дюзата, o C

Фиг. 1. Изменение на якостта на опън в зависимост
от стойностите на температурата на дюзата и матрицата при обем на дозиране 1

Нагледно се вижда и коментираното вече
намаляване на якостта на опън, при увеличаване на температурата на дюзата и постоянна
температура на матрицата.
Режимите на шприцоване и получените резултати при дозиране 2 и температура на матрицата 20оС са представени в таблица 4.
На машината е зададено дозиране 2, при което се получават средно с 2,1% по-тежки изделия. Отново са проведени по четири режима на
шприцоване, като отново температурата на дюзата се мени от 170оС до 230оС.
Когато температурата на дюзата е 170оС се
наблюдава дефект „недопълване”, поради което данните получени при него се изключват от
поната-тъшните разсъждения.
И при дозиране 2 се наблюдава забелязаната вече тенденция на намалява-не на якостта на
опън с повишаване на температурата на дюзата.
Цифровото изражение на тази тенденция е спад
с 15,5% (от σоп=60,6 МРа при 185оС до
σоп=51,2 МРа при 230оС температура на дюзата).
Отново се забелязва тенденция на леко намаляване на теглата на изделията, докато такава зависимост при промяната на плътностите
не се наблюдава.
От наличните данни не може да се направи
заключение, което да описва зависимостта, по
която се мени относителното удължение на
изследваните образци.
Режимите на шприцоване и получените резултати при дозиране 2 и температура на матрицата 40оС са представени в таблица 5.
При технологичен режим с температура на
дюзата 170оС изделията отново показват дефекта „недопълване” и отново данните от тази
серия се изключват от разсъжденията.
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режими, но температура на матрицата 20оС,
препълване се наблюдава само, при изделията
произведени при температура на дюзата 230оС
(табл. 4).
Режимите на шприцоване и получените резултати при дозиране 2 и температура на матрицата 60оС са представени в таблица 6.
Отново поради наличието на дефекта „недопълване” данните при температура на дюзата
170оС не се взимат предвид. От таблицата се
вижда, че и при тези режими на шприцоване с
увеличаване на температурата на дюзата,
якостта на опън спада. При температура на
дюзата 185оС, якостта на опън е σоп=53,9МРа,
а при температура 230оС σоп=46,2 МРа, което
е спад с 14%.

Тенденцията на намаляване на якостта на
опън с увеличаване на температурата на дюзата отново е на лице. Спадът е с 17% (от
σоп=59,8 МРа до σоп=49,6 МРа).
Промяната на теглото, плътността и относителното удължение на изделията не се подчинява на зависимост, която може да бъде обяснена
от данните получени в изследвания интервал.
Изделията (с изключение на произведените,
при режим с температура на дюзата 170оС) са
препълнени. Това се дължи на факта, че дозиране 2 предполага по-голямо количество материал да бъде шприцован в работните кухини на
формуващия инструмент. Температурата на
матрицата допълнително спомага за препълването на изделията. За сравнение при същите

Табл. 4. Режими на шприцоване и получени резултати, при дозиране 2 и температура на матрицата 20оС
Температура
Температура на
Относително
Якост на
Тегло,
Плътност,
Забележка
№
удължение, % опън, MPa
g
g/cm3
на дюзата, оС
матрицата, оС
1.

170

20

9,9073

0,890

16,6

68,6

недопълнено
изделие

2.

185

20

11,9114

0,890

16,6

60,6

нормално
изделие

3.

200

20

11,8822

0,885

16,6

56,5

нормално
изделие

4.

230

20

11,8457

0,888

19,0

51,2

леко препълнено изделие

Табл. 5. Режими на шприцоване и получени резултати при дозиране 2 и температура на матрицата 40оС
Температура на
Температура
Относително
Якост на
Тегло,
Плътност,
№
Забележка
удължение, % опън, MPa
g
g/cm3
матрицата, оС
на дюзата, оС
недопълнено
изделие
леко препълнено изделие

1.

170

40

11,2929

0,897

16,6

64,3

2.

185

40

11,9336

0,891

16,6

59,8

3.

200

40

12,0257

0,891

13,3

55,2

леко препълнено изделие

4.

230

40

11,8190

0,879

19,0

49,6

леко препълнено изделие

Табл. 6. Режими на шприцоване и получени резултати при дозиране 2 и температура на матрицата 60оС
№

Температура
на дюзата, оС

Температура на
матрицата, оС

Тегло,
g

1.

170

60

11,2141

2.

185

60

3.

200

4.

230

Относително
удължение, %

Якост на
опън, MPa

0,876

15,3

60,5

11,9992

0,887

15,6

53,6

60

12,0989

0,876

16,3

50,5

препълнено
изделие

60

11,9570

0,879

19,3

46,2

препълнено
изделие

Плътност,
g/cm3

314

Забележка
недопълнено
изделие
леко препълнено изделие
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Промяната на теглото и плътността на изделията и тук не се подчиняват на зависимост,
която да се обясни от наличните данни. За разлика от разгледаните до тук данни, за пръв път
се наблюдава ясно изразена зависимост на
увеличаване на относителното удължение с
увеличаване на температурата на дюзата. При
температура на дюзата 185оС, относителното
удължение е 15,6%, а при 230оС съответно
19,3%, което е с 19% по-голяма стойност.Ако
се направи съпоставка на данните представени
в табл. 4, 5 и 6 се вижда, че и тук промяната
на температурния режими на обработка оказва
най-голямо влияние върху якостта на опън на
изделията. Нагледно това е представено на фиг.
2.
Графиката позволява нагледно да се съпостави промяната на якостта на опън в зависимост от температурата на матрицата и избрания температурен режим на машината.

От фиг. 2 ясно се вижда, че при постоянна
температура на дюзата, с увеличаване на температурата на формуващия инструмент, якостта на опън намалява. Tова изменение, изразенo
в проценти е при температура на дюзата:
170оС с 12%; 185оС с 11,5%; 200оС с 11% и
230оС с 10%.
Тук отново се наблюдава тенденцията на
намаляване на якостта на опън с увеличаване
на температурата на дюзата на машината.
Ако се направи сравнение между графиките
на фиг. 1 и 2 се забелязва, че при еднакви
температури на матрицата и дюзата дозиране 1
дава по-високи стойности на якостта на опън (с
4,2%).
От произведените при различните режими
изделия са избрани четири образеца, които са
подложени на диференциална сканираща калориметрия (DSC). Това са образци произведени,
при различни температури на матрицата, дюзата и при различните дозирания.
Получените данни от това изследване позволяват да се изчисли степента на кристалност,
температурата на топене и енталпията на топене на отделните изделия. Данните са представени в таблица 7.
Изследването на образците, чрез DSC показва, че най-висока степен на кристалност се
наблюдава при параметри: температура на
матрицата 60оС, дозиране 1 и температура на
дюзата 170 оС. Въпреки това, при този режим
изделията показват дефект „недопълване”.

70

20
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60

о пMPa

60

50

40
170

185

200

230

Температура на дюзата,oC

Фиг. 2. Изменение на якостта на опън в зависимост от стойностите на температурата на дюзата
и матрицата при обем на дозиране 2

№

Температура
на дюзата,оС

1.
2.
3.
4.

230
170
170
230

Табл. 7. Резултати от деференциалната сканираща калориметрия
Температура
Енталпия
Якост на
Температура
на матрицана топене,
Дозиране
опън,
о
на топене, С
та,оС
J/g
МРа
20
1
54,5
132,3
187,5
60
1
63,2
132,4
195,9
60
2
60,5
132,7
192,3
60
2
46,2
132,4
189,0

Данните водят до заключението, че при постоянна температура на формуващия инструмент с повишаване на температурата на дюзата
степента на кристалност слабо намалява. Освен това при обем на дозиране 1 се наблюдава
по-висока степен на кристалност от обем на
дозиране 2. Значителната промяната в механичните свойства не е в пряка зависимост от
степента на кристалност на изследваните об-

Степен на
кристалност, %
64,9
67,8
66,6
65,4

разци. Не се променят съществено теглото на
образците и тяхната плътност.
Ако се пресметне разликата в теглата на изделията произведени при обем на дозиране 1 и
2 при различните температури на матрицата, за
един тон материал се получава, че дозиране 1
е икономически по изгодно със съответно:
- 16,456 kg/тон при температура на матрицата 20оС;

315

ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕН ВИСОКА ПЛЪТНОСТ И КОМПОЗИТИ НА …

- 16,996 kg/тон - 40оС;
- 40,262 kg/тон - 60оС.
От анализа на получените резултати се стига до извода, че оптимален работен режим при
дадените условия е следният:
- температура на дюзата 185оС;
- температура на матрицата 20оС;
- дозиране 1.
Този работен режим е избран като оптимален, тъй като: при него енергията изразходвана
за стапяне на полимера се предполага, че ще е
най-ниска (най-високата температура на нагревателите на материалния цилиндър е 185оС);
не се налага нагряване на матрицата, а само
нейното охлаждане, което е по-благоприятно за
производителността. Поради предпочитането на
дозиране 1 пред дозиране 2 се пести материал.
Освен това дадения режим осигурява найвисока стойност на якостта на опън при нормално изделие.
След уточняването на оптималните работни
параметри, при избрания режим са изработени
пробни тела от еластифициран полиетилен и от
композит, съдържащ 20% дървесни влакна.
На изготвените пробни тела е измерена
якостта на опън. Първият композит (без съдържание на дървесни влакна) показва следните
резултати:
- якост на опън σоп=46,8 МРа;
- относително удължение ε=16,6%.
Вторият композит (съдържащ дървесни
влакна) дава съответно следните резултати:
- якост на опън σоп=35,3 МРа;
- относително удължение ε=11,3%.
От изложените данни може да се направи
заключение, че композита съдържащ каучук и
полиетилен показва по-висока якост на опън от
композита съдържащ полиетилен, каучук и
дървесни влакна. Същото е валидно и за относителното удължение на пробните тела.
За онагледяване на горните разсъждения и
сравняване на изследваните показатели с тези
на полиетилена служат графиките представени
на фиг. 3 и 4.
Еластифицирането понижава якостта на
опън. Ако за базова стойност се вземе тази на
полиетилена σоп=62,3 МРа, (изделие No 2 от
табл. 1), то при дървесновлакнестия композит
якостта на опън σоп=35,3 МРа бележи спад с
44%.
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оп,МРа

60
50
40
30
20

Полиетилен

Полиетилен +
каучук

Полиетилен +
каучук + дървесни
влакна

Състав

Фиг. 3. Изменение на якостта на опън в зависимост
от състава на композита

Графиките показват, че еластифицирането
на полиетилена с каучук води до повишаване
на относителното удължение от ε=15% до
ε=16,6%, но когато към композита има прибавени дървесни влакна относителното удължение спада от ε=15% при полиетилен до
ε=11,3% при композита съдържащ каучук и
дървесни влакна.
Изследвана е якостта на удар на композитите. Тъй като наличната апаратура не е в състояние да счупи опитните образци, информация
може да се извлече само от измерената енергия на удара. Като база се взима енергията на
удар на полиетилен без наличие на каучук и
дървесни влакна и от нея се изчислява процентното изменение в зависимост от състава на
композита. Като резултат се получава следното:
- енергията на удара измерена при композита съдържащ полиетилен, каучук и
дървесни влакна е с 47,4% по-висока от
тази на полиетилена;
- енергията на удара измерена при композита съставен от полиетилен и бутадиенстиренов каучук е с 21% по-ниска от тази на полиетилена.
Относително удължение
%

18
16

14

12
10
Полиетилен

Полиетилен +

Полиетилен +

каучук

каучук + дървесни
влакна

Състав

Фиг. 4. Изменение на относителното удължение в
зависимост от състава на композита

316

Петър Велев

образци от дървесновлакнест композит, съдържащ 12,5 мас. % бутадиенстиренов каучук и 20 мас. % дървесни влакна. Установено е, че композитът има по-ниска якост
на опън с 44% и значително по-висока
енергия на удара – 47,4% повече от тази
на полиетилена. Относителното удължение
на този композит е намаляло до 11,3%.

Изводи и препоръки
1. Изготвени са пробни тела от HDPE, чрез
леене под налягане, като са променяни:
температурата на матрицата, температурният режим на шприцоване и количеството
шприцован материал. Доказано е, че промяната на изброените параметри влияе
върху външния вид и качеството на изделията.
2. Изследвано е влиянието на различните технологични режими върху свойствата на получените изделия. Промяната на температурата на матрицата и на материалния цилиндър, при еднакви други параметри на
технологичния режим, водят до различна
скорост на охлаждане на изделието в матрицата. Направеният DSC анализ показва,
че степента на кристалност не се изменя
съществено, откъдето може да се предположи, че промяната в механичните свойства се дължи на разлика в големината на
образуващите се кристали. При анализ на
данните, получени при физикомеханично
изследване на свойствата на изделията става ясно, че правилният избор на шприцованото количество и температурният режим,
води до пестене на материал и до по-високи
якости на опън.
3. Въз основа на резултатите е подбран оптимален технологичен режим. Изготвени са
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INCREASING THE EFFICIENCY OF PROCESSING OF HIGH DENSITY POLYETHYLENE
AND COMPOSITES BASED ON THEM
Petar Velev
University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria
Abstract
Manufacture of plastic products is rising rapidly in recent years. World production of plastics for 2006
exceeds 245 million tones, and it is expected to surpass 330 million tons during 2015. The consumption of
plastics in the world increases by 5% annually. Polyethylene is one of the most used plastics in the world and is
harmless to humans, as well as on processing and exploitation of derived products. The main purpose of the study
is to optimize the technological regime in molding of high density polyethylene and composites on its basis for
increase of process efficiency. It has been studied the influence of technological parameters on the quality and
properties of the products. It was selected technological regime in which the energy spent on melting of the
polymer is lowest, thereby the productivity is increased. At definite volume of dosage the material is economize,
except that the present regime provides the highest value of tensile strength of the finished product.
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ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ КОМПОЗИТИ С ПОВИШЕНА БИОРАЗГРАДИМОСТ
1

Петър Велев1, Станислава Ковачева2
Химикотехнологичен и металургичен университет, София
2
Лесотехнически университет, София
Резюме

Синтетичните полимери, които се използват за най-различни цели в практиката, са един от основните замърсители в природата. Основно направление за разрешаване на този проблем е придаването на бърза и контролирана разградимост на синтетичните полимери. Изготвени са полипропиленови композити, на които е придадена оксо-биоразградимост с помощта на Degralen® и дървесно брашно. Изследвана е възможността за тяхното приложение, като са шприцовани опитни образци и е изработено фолио с дебелина около 0,45 mm. Установено е, че добавянето на 2% Degralen® към напълнен с 20% дървесно брашно полипропилен подобрява значително неговите свойства.
Ключови думи: полипропилен, оксо-биоразградимост, дървесно брашно.
Key words: polypropylene, oxo-biodegradation, wood flour.

възниква автоокислителен процес, който води
до евентуалното разлагане на пластмасата.
Смята се, че нестабилността на полиолефините
се дължи на наличието на примеси (като карбонилни и хидропероксидни групи), които се
образуват по време на производството или
преработването им.

Увод
Терминът оксо-биоразграждане се използва
за описание на двата етапа от процеса на разграждане на полиолефините. Първият етап
включва взаимодействие на кислорода от въздуха с полимера. Полимерната верига се окислява в резултат, на което се образуват помалки макромолекулни фрагменти. Първият
етап на оксо-разграждането е абиотичен процес.
Включването на кислород в полимерната въглеродна верига води до образуването на функционални групи като карбоксилни, хидрокарбоксилни, естерни, както и на алдехидни и хидроксилни групи. Въглеводородните полимерни
вериги променят поведението си от хидрофобни към хидрофилни и по този начин позволяват
на полимера да абсорбира вода.
Вторият етап е биоразграждане на вече
окислените полимерни вериги от микроорганизми (бактерии, гъбички и водорасли), които
поглъщат окислените въглеродни структури на
полимера и го преобразуват до CO2, H2O и биомаса.
Първият етап на оксо-биоразграждането на
полиолефина може да се ускори с помощта на
ултравиолетови (UV) лъчи, фоторазграждане
или чрез термична обработка на определени
интервали от време.
Фоторазграждането е следствие от склонността на полимерите да встъпят постепенно в
реакция с атмосферен кислород в присъствието на светлина. Обикновено фотосинтезиращият агент се използва за ускоряване на този процес. Механизмът на фоторазграждането включва поглъщане на UV лъчите, което води до образуването на свободни радикали. След това

Фиг. 1. Опростена схема на продукти от разграждането на ПЕ

Фиг. 1 илюстрира някои от продуктите, образувани в резултат на фоторазграждане на
полиетилен [1]. Хидропероксидната група (-CHOOH) е основен окислителен продукт, а също
така е нестабилна при термично и светлинно
въздействие. Тя се разлага на два радикала
всеки, от които може да участва в процеса на
верижната реакция. Наличието на карбонилни
групи в деградиралия полимер показва, че
окислението е извършено, а също така означа-
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основата полимер могат да претърпят Norrish I
и/или Norrish II деградация, както е показано на
фиг. 2 [2].

ва, че материалът е уязвим за по-нататъшно
разграждане, тъй като тези групи са фотонестабилни [2]. Кетоните, които са въведени на

Фиг. 2. Фотолизистни реакции на кетона

дължение на много десетилетия. Удобството на
пластмасовите опаковки и нарастващото търсене на тези полимери е създало нуждата те да
бъдат превърнати в биоразградими материали,
а разграждането да се осъществява за значително по-кратко време. За тази цел се използват добавки, които ускоряват реакцията между
кислородните атоми в полиолефиновата верига
и атмосферният кислород. Те се наричат продеграденти.
Полиолефините са високомолекулни полимери, с хидрофобен характер и тяхното разграждане от абиотични или биотични фактори не
е лесно [6]. Поради огромните си размери, тези молекули могат да приемат вътреклетъчните
ензими на микробните клетки, но поради отличните си бариерни свойства са недостъпни
към действието на извънклетъчните ензими,
произведени от микроорганизмите. За да се
повиши разграждането на повечето полимери,
се използват UV лъчи и топлина, но при полиолефините разграждането в околната среда е
сравнително бавен процес. Установено е, че
при облъчването на ПЕ с UV лъчи в продължение на 16 дни преди инкубация в почвата, той
губи <0,5% въглерод за 10 години, докато не
облъчен полиетиленов лист отделя <0,2% CO2
[7]. Друго проучване установява, че полиетилена се е влошил само частично след като е бил
заровен в почвата в продължение на 32 години
[8]. От тук би могъл да се направи извода, че
при такива бавни темпове, пълното разграждане на 60 m LDPE-филми в почвата ще отнеме
около 300 години. Механизмът на абиотично
фото-окисление на PE с образуването на карбонилни съединения е представен на фиг. 1.
Фото- или термичното окисление на високомолекулните полиолефини, водещо до получаване
на ниско молекулни продукти е от жизненоважно значение, защото досега само за окислените продукти от полиетилен (500-5000 Da
максимум) се знае, че се разграждат и усвоя-

Механизмът и продуктите на окислението,
инициирани чрез топлина са подобни на тези,
които произтичат от фото-окислението и са
представени на фиг. 1. Една от разликите между окислението, инициирането с топлина и
светлина е, че продуктите на основата на кетони са устойчиви на топлинна енергия, но не и
на светлинна [1]. Скоростта на топлинното разграждане пряко зависи от температурата. Повисоки стойности са постижими при високи
температури [3]. При разграждане под действие
на топлина и светлина, с увеличаване на плътността на полимерите се наблюдава повишаване на устойчивостта им към окисление. Това се
дължи на по-слабо разклонения полимер, с намалена пропускливост към газове и по-малък
брой висши въглеродни атоми [2, 3]. Като допълнение на това, за скоростта на разграждане
съществено влияние оказват натрупалите се
във въглеродната верига дефекти. Окислителната чувствителност на полиолефините би могла да бъде представена по следния начин: iPP
(isotactic polypropylene) > LDPE (low density
polyethylene) > LLDPE (linear low density
polyethylene)
>
HDPE
(high
density
polyethylene) [3]. Окислителното разграждане в
полипропилена обикновено води до разкъсване
на веригата, докато в полиетилена, по време на
началните етапи се наблюдава кръстосване [4].
Прилагането на механично въздействие не е
често наблюдаван процес, но за него се счита,
че може да ускори разграждането на полимерите. Това е така, защото не разграждащите
механизми, а напрежението води до промени в
структурата на полимера. Известно е, че механичното въздействие води до разрушаването на
полимера, пример за такъв тип деструкция са
срязващите сили, действащи в екструдер или в
мелница [5].
Естественото разграждане на полиолефините като полиетилен и полипропилен е дълъг
процес, който обикновено се извършва в про-
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кристализационната температура на полимера.
Този ефект е по-силен при ДБ с по-малък размер на частиците [17].
Съставът трябва да се подбира внимателно,
за да се подготвят композитни материали с оптимално съчетание от свойства. Всички резултати доказват, че повърхностната адхезия е
един от най-важните фактори, определящи деформационният механизъм и свойствата.
N. Raluca и други са изготвили дървеснонапълнени полипропиленови композити на база
полипропилен ниска плътност и брашно от дъбова дървесина до 30%. Образците са подложени на ускорено стареене под действието на
UV светлина до 500 часа. Авторите установяват, че независимо от количеството пълнител
облъчването с UV светлина води до повишаване на модула на еластичност и намаляване
удароустойчивостта на композитите. Удароустойчивостта се понижава най-значително при
напълване с 20% дървесно брашно [18].
Основната цел на изследването е да се изготвят оксо-биоразградими полипропиленови
композити съдържащи Degralen® и дървесно
брашно и да се изследва влиянието на различните компоненти върху свойствата на композита. За осъществяване на тази цел бяха поставени следните задачи:
1. Да се изготвят композити от ПП, модифициран с 1,5% Degralen® и дървеснополимерен композит съдържащ 20 % ДБ
и 1,5% Degralen®.
2. Да се изследва влиянието на модифицирането с 1,5% Degralen® върху физикомеханичните свойства на полипропилена.
3. Да се изследва влиянието на модифицирането и напълването с 20% ДБ на ПП
върху свойствата на получения композит.

ват от микроорганизмите [9, 10] . Редица компании също предлагат свои продукти на пазара
(Addiflex, Ciba ENVIROCARETM и AGPTM, ECM
мастербач топчета от ECM биофилми, EcoSafe
Биоразградими Compost и TDPA®), като за повечето от тези продукти се твърди, че са биоразградими и често се използват в научни изследвания.
През последните години значително се увеличи интересът към използването на суровини
от възобновяеми източници. В литературата се
срещат многобройни изследвания, които разглеждат получаването и свойствата на дървеснополимерните композити. Освен различните
видове пълнители (влакна, брашно, частици) се
използват и различни полимери. Термопластите,
напълнени със специални дървесни пълнители
добиват все по-голяма популярност, благодарение на техните предимства – по-ниско тегло,
висока якост и твърдост, по-добри топло и звукоизолационни свойства [11]. Освен това производството им е екологично и икономично.
Така главно отпадъчни дървесни материали се
превръщат в използваеми продукти и това е
основното им предимство, което обяснява и
широкото им използване в този вид производства.
Един от най-широко използваните полимери
като матрица за дървеснополимерни композити
(ДПК) е полипропиленът. Широкото му използване се дължи и на това, че в композитите могат да се използва и рециклиран полипропилен
[12]. В повечето случаи, за подобряване на адхезията между ПП и дървесния пълнител, полимера предварително се обработва като към
него се добавят силани, малеинов анхидрид,
изоцианати, стирен, етил-α-(-хидроксиметил)
акрилат и др. Те подобряват адхезията между
ПП и пълнителя, а от там и свойствата на композита [11, 12].
Твърди се, че композитите, съдържащи 10%
ДБ имат по-висока степен на окисление от ненапълнения полиолефин. Това се дължи на поинтензивната дифузия на кислород през частиците на пълнителя, които се характеризират с
микрокапилярна структура. Независимо от поинтензивното окисление обаче, якостта на опън
на дървесно напълнените композити се запазва
над 90%. Причина за това, най-вероятно е подобрената адхезия между окисления полимер и
дървесните частици [13-16].
Чрез диференциална сканираща калориметрия (ДСК) е установено, че дървесното брашно
повишава зародишообразуването, увеличавайки

1. Обекти и методи на изследване
Използвани са следните материали:
- Полипропилен – Moplen EP440G,
Impact Copolymer, произведен от
LyondellBasell Industries;
- Дървесно брашно - БДС 3718:1984 г.
- иглолистна дървесина с размер на
частиците 140 μm, киселинност
0÷0,30%, смолни вещества до 2%,
влага до 5% и съдържание на корк
0,34%;
- Degralen® - добавка ускоряваща оксоразграждането на полиолефините.
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ва деформация, а само честота, чиито стойности са съответно 102, 103, 104 Hz. Марката
на апарата, на който се провежда изследването
е „Pheometric Scientific”.

2. Методи на изследване
2.1. Изготвяне на полипропиленовите композити
Полимерните смеси бяха изготвени на 30mm едношнеков екструдер, марка „TRUSIOMA”,
с L:D=25, при скорост на шнека 60 min-1.
Нагряването е електросъпротивително. Температурата се регулира с термодвойки и терморегулатор. Температурният режим на екструдиране е следния: I зона – 175 °С; II зона –
180 °С; III зона – 195 °С.
Различните състави на смесите са представени в табл. 1.

3. Резултати и обсъждане
На съставите от табл. 1 е определен индекс
на стопилката. Получените резултати са представени на фиг. 3.
1.4
1.2

g/10 min

1

Табл. 1. Състав на изготвените полипропиленови
композити
Дървесно
Полипропи№
Degralen®, %
брашлен, %
но, %
1
100
2
98,5
1,5
3
80
20
4
78,5
1,5
20

0.8
0.6
0.4
0.2
0
ПП

ПП+Дегр.

ПП+ ДБ

ПП+ДБ+Дегр.

Фиг. 3. Промяна на индекса на стопилката в зависимост от състава на полипропиленовия композит

Добавянето на 1,5% Degralen® към полипропилена увеличава индекса на стопилката с
41%. Напълването на ПП с 20% ДБ очаквано
понижава индекса на стопилката. Понижението
е с 43%. Полипропиленовият композит, съдържащ 20% ДБ и 1,5% Degralen® притежава
индекс на стопилката 1,05 g/10 min, който е
близък до този на използвания полипропилен.
Може да се очаква, че по-ниският вискозитет
ще спомогне за по-добро омокряне на дървесните частици от полимерната матрица, което
би довело до подобряване на механичните
свойства на композита.
Получените резултати за якостта на опън на
„лопатки” и на образци от фолио за изследваните състави са представени съответно на фиг.
4 и на фиг. 5.

2.2. Изработване на пробни тела
От изготвените състави с помощта на тривалов лабораторен каландър е екструдирано фолио с дебелина около 0,45 mm и от него са
изрязани опитни образци с широчина 20 mm и
дължина 200 mm.
На шприц марка „Trusioma Kuasi” 25/32.
бяха отлети опитни образци, които по форма и
размери отговарят на съответните стандарти.
Температурният режим на шприцоване е
следният: зона – 200 °С; II зона – 205 °С; III
зона – 215 °С; скорост на въртене – 50 min-1;
време за шприцоване – 4 sec; време за охлаждане – 14 sec.
2.3. Определяне на индекса на стопилката –
БДС ЕN ISO 1133 : 2006.

60

2.4.Определяне на якостните показатели е извършено за: якост на опън и относителното
удължение по стандарт EN ISO 527/1996.

50

 оп, MPa

40

2.5. Динамичен механичен термичен анализ
(ДМТА)
Изследването се провежда при едностранно
огъване- 64 μm дефирмация и 5 Hz честота на
апарат марка „Pheometric Scientific”.

30
20
10
0
ПП

ПП+Дегр.

ПП+ ДБ

ПП+ДБ+Дегр.

Фиг. 4. Якост на опън на пробни образци тип „лопатка” за съставите от табл. 1

2.6. Диелектричен термичен анализ (ДЕТА)
При проведеното изследване не се наблюда-
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вания образец. За пробно тяло тип „лопатка”
понижението е 35%, а за образци от фолио 21%.
Напълването с ДБ очаквано понижава якостта на опън. Композитът, съдържащ 20% ДБ и
проградент притежава по-висока якост от този
съдържащ само дървесен пълнител. Найвероятно това се дължи на по-доброто омокряне на пълнителя, тъй като добавянето на
Degralen® чувствително понижава индекса на
стопилка.
Получените резултати за относителното
удължение на двата вида образци за изследваните състави са представени на фиг. 6 и фиг. 7.

80
70

 оп, MPa

60
50
40
30
20
10
0
ПП

ПП+Дегр.

ПП+ ДБ

ПП+ДБ+Дегр.

Фиг. 5. Якост на опън на пробни образци от фолио
за съставите от табл. 1

Добавянето на 1,5% Degralen® понижава
якостта на опън независимо от вида на изслед-

450

100

400

80

350

 отн, %

 отн, %

300

60
40

250
200
150
100

20

50

0

ПП

ПП+Дегр.

ПП+ ДБ

0

ПП+ДБ+Дегр.

Фиг. 6. Относително удължение на пробни образци
тип „лопатка” за съставите от табл. 1

ПП

ПП+ ДБ

ПП+ДБ+Дегр.

Фиг. 7. Относително удължение на пробни образци от
фолио за съставите от табл. 1

Фолийните пробни тела са с удължение 235%
за ПП и 423% за ПП + Degralen®. Изготвените
състави са изследвани с помощта на ДМТА.
Получените резултати за промяната на динамичния модул са представени на фиг. 8, а за
tang δ на фиг. 9.

Относителното удължение и за двата вида
пробни тела се променя аналогично на якостта
на опън. Образците съдържащи Degralen® имат
по-голямо относително удължение. За образците тип „лопатка” относителното удължение е
80% за ПП и 93,3 за ПП + 1,5% Degralen®.

Фиг. 8. Промяна на динамичния модул в зависимост
от температурата на изследваните състави: PP 0 –
полипропилен, PP 1- ПП + 1,5% degralen, PP 2 –
ПП+ 20% ДБ, PP 3- ПП + 1,5% degralen + 20% ДБ

ПП+Дегр.

Фиг. 9. Промяна на tang δ в зависимост от температурата на изследваните състави: PP 0 –полипропилен,
PP 1- ПП + 1,5% degralen, PP 2 – ПП+ 20% ДБ, PP
3- ПП + 1,5% degralen + 20% ДБ
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За всички състави динамичният модул се
понижава с нарастване на температурата. Найвисоки стойности се наблюдават за полипропилена. Добавянето на Degralen® понижава динамичния модул на полипропилена и на дървеснополимерния композит. Напълването с ДБ
също понижава динамичния модул, но в помалка степен в сравнение с продеградента.
С повишаване на температурата tang δ се
променя еднозначно за всички състави. При 17
о
С се наблюдава пик в стойностите, който е

най-висок за полипропилена и за композита с
20% ДБ. Този пик е толкова по-голям, колкото
повече е кристалната фаза. Нарастването на
tang δ е най-малко за композитите съдържащи
ДБ и най-стръмно при полипропилена. Това
най-вероятно се дължи на факта, че при първите полимерът в пробния образец е в по-малко
количество.
Резултатите от ДЕТА са представени на фиг.
10.

а)

б)

в)
Фиг. 10. Промяна на диелектричната константа (ε’) в зависимост от температурата на изследваните състави:
PP 0 – полипропилен, PP 1 - ПП + 1,5% degralen, PP 2 – ПП+ 20% ДБ, PP 3 - ПП + 1,5% degralen + 20%
ДБ; а) при 100 Hz, б) при 1000 Hz, в) при 10000 Hz

Изводи и препоръки
1. Изработени са пробни образци от фолио с
дебелина ≈0,45 mm и стандартни лопатки
за определяне якост на опън от ПП, ПП съдържащ 1,5% Degralen®, ПП +20% ДБ и
ПП +1,5% Degralen® +20% ДБ. Установено е, че добавянето на Degralen® не се отразява върху технологичния режим на екст-

При кривите за дървеснополимерните композити се наблюдава слабо отместване при 60
о
С. При тази температура се разкъсват водородните връзки, при което е възможно да се
поляризират водните молекули съдържащи се в
пълнителя, което се отразява на стойността на
диелектричната константа.
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рузия и улеснява шприцоването на избраната марка ПП.
2. Изследвано е влиянието на напълването и
на модифицирането с 1,5% Degralen® върху физикомеханичните свойства на полипропилена. Добавянето на 1,5% Degralen®
повишава индекса на стопилката от 0,9
g/10 min до 1,27 g/10 min. Якостта на опън
и относителното удължение се понижават
независимо от вида на изследвания образец.
Изготвените състави са изследвани с помощта на ДМТА и ДЕТА. Установено е, че добавянето на Degralen® понижава динамичния
модул, а повишава диелектричната константа
на модифицирания полипропилен и дървеснополимерен композит.
3. Установено е, че добавянето на 1,5%
Degralen® към напълнен с 20% ДБ полипропилен подобрява значително неговите
свойства. Повишаването на индекса на стопилката подобрява „омокрянето” на пълнителя от полимерната матрица, което повишава якостта на композита.
Анализът на получените резултати дава основание да се допусне, че добавянето на
Degralen® води до разкъсване на макромолекулите и понижаване на молекулната маса на полипропилена още по време на преработването
му в изделие. Може да се очаква, че напълването с 20% ДБ ще ускори разграждането на
композита.
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POLYPROPYLENE COMPOSITES WITH INCREASED BIODEGRADABILITY
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Abstract

Synthetic polymers are used for various purposes in practice is one of the main pollutants in nature. One of the
main directions for solving this problem is giving a rapid and controlled decomposition of synthetic polymers. Polypropylene composites were prepared, which have been made oxo-biodegradable using Degralen® and wood flour.
Investigated is the possibility of their use as experimental samples are injected and constructed film with a thickness of 0,45 mm. It was found that the addition of 2% Degralen® filled to 20% wood flour polypropylene significantly improves its properties.
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АНАЛИЗ НА СТАНДАРТИТЕ ЗА ПЛОЧИ ОТ ДЪРВЕСИНА
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Резюме
Извършен е анализ на номенклатурата на стандартите, отнасящи се за плочи от дървесина. Тези стандарти
спадат към клас 79.060 - плочи от дървесина (БДС EN 12775:2007. ICS 79.060.99. Плочи от масивна дървесина, БДС EN 300:2006. ICS 79.060. Плочи от ориентирани частици; БДС EN 309:2006. ICS 79.060.20 Плочи
от дървесни частици; БДС EN 316:2009. ICS 79.060.20. Плочи от дървесни влакна). 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: стандарти, плочи от дървесина; плочи от частици; плочи от влакна; плочи от ориентирани
частици.
Key words: standards, wood-based panels; particle boards; fibre boards; OSB panels.

се постигне оптимален ред в дадена съвкупност от обстоятелства. В Европейския съюз
страните членки задължително въвеждат европейските стандарти като свои национални.
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. 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.

Увод
Стандартизацията е процес за създаване,
въвеждане и прилагане на общи правила, норми и изисквания, на които трябва да отговарят
суровините, материалите, готовите изделия и
услугите, както и свързаните с тях понятия,
термини, мерни единици и други характеристики. Стандартизацията е съвкупност от процедури, отнасящи се до проектиране, разработване,
съгласуване, оформяне, утвърждаване, регистриране, издаване и прилагане на нормативни
(стандартизационни) документи. Основната цел
на стандартизацията е въвеждане с консенсус
на единни правила за действие и класификация,
за приемане и контрол на съответствието на
продуктите, на методите за изпитване, на единиците за измерване, на терминологията, на
символите за означаване, на признаците за
класификация на продуктите и подреждането
им в номенклатурни списъци и таблици, за
маркиране, кодиране, опаковане, съхраняване
и транспортиране на продукцията. Друга цел на
стандартизацията е да уеднакви правилата за
приемане и контрол, на методите за изпитване,
на единицата за измерване, на терминологията
и на символите за означаване. Стандартизацията се развива на четири нива: международно,
регионално, национално и фирмено. В съответствие с това се разработват и въвеждат в
действие международни, регионални, национални (държавни) и фирмени стандарти. Стандартът е документ, който е съставен и приет с
общо съгласие (консенсус) и определя за общо
и повтарящо се прилагане на правила, основни
насоки за дейности или техни резултати, за да

1. Състояние на проблема
Международният класификатор на стандартите (ICS) разпределя нормите, отнасящи се до
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та за съществените изисквания за безопасност
и оценяване на съответствието на строителните
продукти. Например, стандартите БДС EN 312.
Плочи от дървесни частици. Изисквания и БДС
EN 622. Плочи от дървесни влакна. Изисквания
са пряко свързани с нормите, отнасящи се за
летливите органични съединения (ЛОС): БДС
ENV 13419-1. Строителни материали. Определяне на емисията на летливи органични съединения. Част 1: Метод с камера за изпитване на
емисии; БДС ENV 13419-2. Строителни материали. Определяне на емисията на летливи органични съединения. Част 2: Метод с клетка за
изпитване на емисии и БДС ENV 13419-3.
Строителни материали. Определяне на емисията на летливи органични съединения. Част 3:
Процедура за вземане на проби, съхранение на
проби и подготовка на образци за изпитване.
Тези изисквания произтичат от обстоятелството, че плочите от дървесина са пресови материал, които се получават чрез прилагане на
външно усилие с помощта на пресово устройство от различни дървесни елементи (масивни
заготовки - дъски; фурнир; импрегнирана хартия; дървесни влакна; дървесни частици; дървесно брашно) [66]. Исторически най-рано се
появяват еднослойните плочи от масивна дървесина. Днес в практиката се употребяват
двуслойни и трислойни плочи от масивна дървесина, които са дименсионно много стабилни.
Съществуват няколко стандарта, които се отнасят до тези плочи: БДС EN 13353; БДС EN
13354; БДС EN 12369. Строежът на плочите
от масивна дървесина е показан на фиг. 1-3.
Заготовките се подреждат насрещно, което гарантира плочата да бъде с максимално стабилни размери и да не се измята. Това изискване е
регламентирано в БДС EN 13353. Плочи от
масивна дървесина. Изисквания. Плочите от
масивна дървесина (еднослойни; двуслойни;
трислойни) се получават, чрез прилагане на
слепени съединения, отговарящи на изискванията на БДС EN 13354. Плочи от масивна дървесина. Качество на слепване. Метод за изпитване.

дървесината, дървесните материали и изделията, изработени от тях основно в област
79.000.00. Стандартите, които се отнасят до
плочите от дървесина са разпределени в следните няколко класа: 79.060.10 Шперплат;
79.060.20 Плочи от дървесни влакна и плочи
от дървесни частици; 79.060.99. Други плочи
от дървесина. В тези класове има стандарти за
термини, стандарти за мерни единици; стандарти с общи предписания; стандарти за изпитвания; стандарти за техническите изисквания на
тези материални продукти. Дървесината и дървесните материали се отнасят към клас 79.000
- Технология на дървесината.
Стандартите се означават буквено-цифрено
словно. Българските държавни стандарти се
означават с буквите: БДС. Всички европейски
стандарти въведени у нас като национални се
означават с буквите: БДС EN. Всички стандарти, отнасящи се до дървесина, дървесни материали, дървени конструкции, изделия от дървесина, средства за защита и модифициране на
дървесина се разработват, хармонизират и въвеждат у нас като национални от ТК-33. Горско
стопанство, дърводобивна, дървообработваща
и мебелна промишленост.
2. Анализ на стандартите за плочи от дървесина
Стандартите отнасящи се до плочи от дървесина (79.060. Плочи от дървесина) са разработени в ТС 112. „Дървесни плочи” при Европейския институт по стандартизация. Те са разпределени в следните подгрупи:
- 79.060.01. Плочи от дървесина. Общи
положения;
- 79.060.10. Шперплат;
- 79.060.20. Плочи от дървесни влакна и
плочи от дървесни частици;
- 79.060.99. Други плочи от дървесина.
Тези стандарти са обвързани с нормите, отнесени в групите: 79.020. Процеси на технологията на дървесината; 79.040.01. Технология
на дървесината (Речници);
Освен това тези стандарти са свързани и с
нормите,
произтичащи
от
Директива
89/1106/ЕЕС. Строителни продукти и Наредба-

Фиг. 1. Еднослойна плоча

Фиг. 2. Двуслойна плоча
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Фиг. 3. Трислойна плочи
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направление). Най-често тези материали (детайли, заготовки) се получават чрез едновременно огъване и слепване на слоевете в горещи преси. Предназначени са за производство
на мебели (столове, кресла, канапета, маси,
легла). В зависимост от предназначението детайлите от слоисто-пресувана дървесина (БДС
1481-87; БДС EN313-1:1999) се подразделят
(класифицират) на: за седалки; за облегалки; за
седалки-облегалки; за кресла; за крака; за подръчници; за крака-подръчници; за федерлайсни
за легла.
Слоесто-пресованата
кръстосанo-слепeна
дървесина се получава от нечетен брой симетрично разположени първични елементи (фурнири, летви) с кръстосано ориентирани дървесни влакна. Когато първичните елементи са
фурнири полученият материал се нарича
шперплат: Plywood (БДС EN 636:2004). Шперплатът се получава най-малко от три листа
развиван фурнир с взаимно перпендикулярно
или кръстосано разположение на влакната на
дървесината в съседните слоеве.
Съгласно БДС EN 636 класифицирането на
шперплата у нас се извършва според вида на
лепилото, вида на дървесината, качеството на
външните фурнири и разположението на влакната им.
Според ориентацията на дървесните влакна
на външните лицеви фурнири спрямо дължината на шперплатния лист се различават:
1. Напречен шперплат (фиг. 4);
2. Надлъжен шперплат (фиг. 5).
Според качеството на външните фурнири
шперплатът се класифицира в пет качества: А;
АВ; В; ВВ и С, съгласно табл. 1.
Най-масово произвежданият шперплат е с
формат 2000/1250 mm. Предназначен е за
производството на мебели, поради което за получаването му се използва карбамидформалдехидно лепило с емисионен клас Е-1. Якостта
на слепване на шперплата зависи от вида на
лепилото и на дървесината. Определя се в сухо
и мокро състояние съгласно регламентите на
БДС EN 314-1:2006; БДС EN 314-2:2002 и
БДС EN 301:2007; БДС EN 302/1-2006; BS
1203-79. У нас за плочи от слоисто-слепна
дървесина (шперплатна плоча ) се приемат
тези, с дебелина 15; 18; 21 и 25 mm. Синоними на определението шперплатна плоча са
термините „технически шперплат” и „строителен шперплат”.

Качеството на слепване трябва да отговаря
на изискванията на БДС EN12369. Когато плочите са предназначени за производство на мебели се препоръчва да се лепят с ПВА лепила,
модифицирани с акрилатни съполимери с клас
на водоустойчивост D3/D4 по БДС EN 204/205.
Най-голям производител на еднослойни плочи,
предназначени за производство на мебели в
Европа е Германия. Плочите се произвеждат от
заготовки (ламели) клинозъбноснадени по дължина от дървесина на явор, елша, череша, бреза, бук, ясен, дъб, смърч и бор.Трислойни плочи от масивна дървесина, предназначени за
прилагане в строителството като кофражни
платна се лепят с водоустойчиви лепила Тип І
по БДС EN 301/302. Към тях се отнасят лепилата на основа фенолформалдехидни и резорцинформалдехидни смоли, втвърдяващи се при
нагряване до 150ºC. Съединенията, получени с
тези лепила издържат на циклично третиране в
кипяща и студена вода и не се разлепват.
При тях средният слой задължително се разполага така, че дължината на влакната да е
перпендикулярно разположена на дължината на
влакната на лицевите слоеве.
Плочите изградени от фурнирни листове, залепени по дебелина, се наричат слоеста дървесина (Laminated Veneer Lumber - LVL). Производството им се регламентира също от няколко
стандарта, от които основен е: БДС EN
14279:2004 + А1:2009. Дървен материал от
слепен фурнир. Определения, класификация и
изисквания. Класификацията на тези плочи се
извършва по следните признаци:
1. Степен на пресоване (уплътняване);
2. Вид на свързващото вещество;
3. Съдържание на свързващото вещество
(лепилото);
4. Вид на дървесината;
5. Ориентация на дължината на влакната
на фурнирите;
6. Качество на лицевите фурнира.
Според ориентацията на дължината на дървесните влакна на фурнира, пресово-слоестите
материали се разделят на:
1. Слоесто-пресована успоредно слепена
дървесина (Parallel Strand Lumber - PSL);
2. Слоесто-пресована кръстосано слепена
дървесина (Plywood).
Слоесто-пресованата успоредно слепена
дървесина (PSL) е изградена от фурнирни листове с успоредно ориентирани дървесни влакна
(допуска се отклонение от 15 от основното
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Фиг. 4. Шперплат напречен петслоен

Фиг. 5. Шперплат надлъжен петслоен

Табл. 1. Качества на българския шперплат
Качество на шперплата
Наименование на външния фурнир
А
АВ
В
ВВ
Качество на външните фурнири

Лице
Гръб

А
АВ(В)

АВ
В(ВВ)

В
ВВ(С)

ВВ
С

С

С
С

Към слоисто-слепените дървесни материали
се отнасят и пълнежните мебелни плочи (БДС
14091:1987. Плочи мебелни пълнежни облицовъчни). Те са един от най-добрите видове
слоестослепени дървесни материали. Пълнежни плочи с облицовка от шперплат се наричат
шпервани плочи (фиг. 6).
Фиг. 7. Строеж на еднослойни и трислойни плочи от
дървесни частици

Съгласно европейските стандарти и според
признака „условия на експлоатация” плочите от
дървесни частици (ПДЧ) се класифицират в 7
типа: Тип Р1 - плочи с общо предназначение за
приложение в суха среда; Тип Р2 - плочи за
вътрешно обзавеждане (включително за мебели) за приложение в суха среда; Тип Р3 - плочи
за неносещи конструкции за приложение във
влажна среда; Тип Р4 - плочи за носещи конструкции за приложение в суха среда; Тип Р5 плочи за носещи конструкции за приложение
във влажна среда; Тип Р6 - плочи с висока товароносимост за носещи конструкции за приложение в суха среда; Тип Р7 - плочи с висока
товароносимост за носещи конструкции за приложение във влажна среда. Модулът на еластичност и якостта на огъване се изпитват съгласно регламентите на БДС EN 310:1999. Плочи дървесни. Определяне модула на еластичност при огъване и якостта при огъване. Изискванията, на които трябва да отговарят тези плочи са дадени в БДС EN 312/1-7:2001-2004.
Плочи от дървесни частици. Изисквания. У нас
се произвеждат основно трислойни ПДЧ от тех-

Фиг. 6. Строеж на пълнежна мебелна трислойна
шпервана плоча

Плочите от дървесни частици - ПЧД (Wood
Particle Board - WPB) са пресов композиционен
дървесен материал с плочеста форма. Получават се чрез горещо пресоване от дървесни частици с размери от 2 до 100 mm, предварително
олепи-лени (най-често с карбамидформалдехидно лепило). Плочите от дървесни частици се
класифицират по признаците: степен на уплътняване; начин на ориентиране на частиците;
произход и вид на частиците; строеж на напречното сечение; вид на лепилото и вид на лицевата повърхност (БДС EN 309:2006.Плочи от
дървесни частици. Определение и класификация).

329

АНАЛИЗ НА СТАНДАРТИТЕ ЗА ПЛОЧИ ОТ ДЪРВЕСИНА

си. Частиците от лицевите слоеве са ориентирани по дължина, а в средния слой напречно на
дължината на плочата. Производството им се
регламентира от американския стандарт: PS292. Performance Standard for Wood Based
Structural Panels и от канадския стандарт CSA0437. OSB and Wafer Board. У нас само фирма
„Кроношпан България” - Бургас произвежда
плочи с ориентирани частици. Частиците се
настилат в три слоя и се олепиляват с лепилната система MUPF – PUR (смес от меламинкарбамидфенолформалдехидна смола и полиуретанова смола на основата на дифенилметан диизоцианат), която позволява съдържанието на
формалдехид да бъде значително под границата на емисия E1. OSB са предназначени за
строителната, мебелната и опаковъчната индустрия.
OSB плочите се класифицират в 4 качествени групи, определени от БДС EN 300:2006:
1. OSB/1: Плочи с основно предназначение
за вътрешно обзавеждане (включително
мебели) за използване в сухи помещения;
2. OSB/2: Плочи за носещи панели за сухи
помещения и производство на опаковки;
3. OSB/3: Плочи за носещи панели за
влажна среда;
4. OSB/4: Плочи за носещи панели за високо натоварване във влажна среда.
Плочите OSB имат висока задържаща способност на метални съединителни елементи
като винтове и гвоздеи. При нужда се лепят успешно с органично разтворими лепила като
полиуретанови, каучукови, полиестерни и
епоксидни, препоръчвани от американския
стандарт ASTM D-3498.
ПДВ са тънки плочести (листови) дървесни
материали с дебелина 3,2 mm. Получават се
чрез горещо плоско пресоване от дървесни
влакна или от други лигноцелулозни влакна,
т.е. имат влакнест строеж (БДС EN 622/15:2002-2010). Изградени са от равномерно
преплетени влакна или групи от влакна смесени с облагородяващи добавки (смоли, восъци,
парафини).Класифицирането на ПДВ се извършва по признаците: степен на уплътняване; вид
и особеност на лицевата повърхност; структура
на напречното сечение.
Според степента на уплътняване ПДВ се
класифицират на:
1. ПДВ (LDF) с ниска плътност (<600
kg/m3);

нологични частици добити от дървесина на иглолистни и широколистни дървесни видове от
фирмите: „Габровница” - с. Горно Сахране,
Казанлъшко и „Кроношпан България” - Велико
Търново, съответстващи на изискванията на
БДС 5122:1970; БДС EN 312 и БДС EN 3261:2001. Фирма „Кроношпан България” произвежда ПДЧ с приблизителен състав: 70% мека
дървесина и 30% твърда дървесина, с формат
1830х4100 mm с дебелини: 8; 10; 12; 15; 16;
18; 22; 25; 28; 30 и 34 mm, с плътност 600700 kg/m³, с якост на слепване (напречен опън)
0,25-0,35 МРа и с якост на огъване 14-18
МРа. Фирмата „Кроношпан България” - Бургас
предлага и ламинирани (облицовани с меламинов ламинит) ПДЧ с формат 2450/1830 mm с
дебелина 16 и 18 mm в осем разцветки (махагон, светлосиво, бяло, череша, орех, сив ясен,
бук и дъб-рустик). Тези ламинирани ПДЧ са
предназначени за производство на мебели за
кухни и офиси. Ламината е финишно покритие
получаващо се от минимум три листа висококачествена хартия импрегнирана с термореактивни смоли (меламинови, фенолни, полиестерни), подходящо пластифицирани. Ламинатите отговарят на изискаванията на ISO 4586/1;
ISO 4586/2; DIN 16926. Те са еластични, устойчиви на цигарен тест, на температура до
180С, на киселини, на вода и детергенти, и на
надраскване. Лесно се почистват от мазнини и
други замърсители. Поради съдържанието на
пластификатори се поддават на огъване без
напукване, поради което могат да покриват извивки с малки и големи радиуси, които наподобяват латинската буква L и за това са означени
като профил L. Елементите могат да бъдат с
едностранен и двустранен профил L.
За нуждите на строителството се произвеждат OSB плочи съгласно изискванията на БДС
EN 300:2006. Плочи от ориентирани частици
(OSB). Определения, класификация и изисквания. Плочите от широкоплощни ориентирани
дървесни частици: OSB (Oriented Strand Board)
са най-новият дървесен материал (БДС EN
300: 2006). Тези плочи са създадени през миналия век в САЩ [67]. Целта е била да се произведе плоча с якостни показатели, близки до
тези на шперплата, като същевременно себестойността й не бива да е много над тази на
ПДЧ. Чрез кръстовидното ориентиране на частиците, OSB плочите се доближават до характеристиките и свойствата на фурнирния шперплат. OSB плочите са трислоен материал, изграден от дървесни частици, залепени помежду
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Заключение
При анализа на отделните групи и подгрупи
се установи, че една значителна част от тези
стандарти са възприети и хармонизирани с
международните (ISO) и европейските (EN)
стандарти. Заедно с тях все още има и седем
действащи БДС въведени през втората половина на миналия век. При прегледа и на европейските стандарти в тази област се установява, че има все още и стандарти , които не са
въведени в България. В заключение може да се
препоръча по-ускорено да се пристъпи към
внедряване в практиката на хармонизираните
стандарти, което ще доведе до свободно преминаване на границите на стоките на основа на
дървесина и дървесни материали.

2. ПДВ (MDF) със средна плътност (от 600
до 800 kg/m3), т.е. полутвърди плочи,
известни още като „медиапан”;
3. ПДВ (HDF) с висока плътност (>8001050 kg/m3).
У нас в момента се произвеждат ПДВ с необработена повърхност от фирмите: „Лесопласт” - Троян и „Фазерлес” - Силистра, съгласно регламентите на БДС 8035-86 с дебелини 3,2, 4,0, 5,0 и 6,0 mm; с широчини:1500,
1600 и 1700 mm и с дължини: 1830, 2000,
2440, 2750 и 5500. Максималният формат е
1700/5500 mm и от него се получават останалите чрез разрязване.
Фирма „Кроношпан България”, Бургас
предлага MDF с формат 2800/1830 mm с дебелини от 3 до 30 mm с хигиенен клас Е1 (БДС
EN 622-5:2010). Плочите са предназначени за
производство на мебели (врати), стенни панели, облицовъчни елементи. Освен това фирмата предлага елементи за облицоване на стени
от ламинирани MDF с разцветки дъб рустикал,
дъб селедин, дъб нова, дъб обикновен; махагон; ясен обикновен, ясен металик, ясен арктик, ясен сив; ясен титан и мрамор. Стените
елементите са с формат 2600/148 mm и дебелина 10 mm и с хигиенен клас Е1.Тази фирма
предлага и лакирани НDF с формати
2800/1830 mm; 2500/2070 mm с дебелина 3
mm.
Плочи със средна плътност: МДФ (MDF Medium Density Fiberboard) и с висока плътност
ХДФ (HDF - High Density Fiberboard) в суров,
фурнирован и ламиниран вид предлага и фирма „Габровница” - с. Горно Съхране. Суровите
плочи (необлагородени с покрития, с фурнир
или с ламинат) се предлагат с размери
2100/2800 и 220/2800 mm и с дебелина: 4; 6;
8; 10; 10; 12; 16; 18 и 25 mm. Фурнированите
с естествен или с изкуствен фурнир MDF плочи
са с размери: 1700/2100 mm (с дебелина 3,5
mm едностранно фурнировани с фурнир от
бук; дъб; венге; зебрано; абанос); 2100/2800
mm (с дебелина 6 mm едностранно фурни ровани с фурнир от бук; дъб; венге; зебрано;
абанос); 2100/2800 mm (с дебелина 6 mm,
двустранно фурнировани с фурнир от бук;
дъб; венге; зебрано; абанос ); 2100/2800 mm
(с дебелина 16 mm, 18 mm и с 25 mm двустранно фурнировани с фурнир от бук; дъб; венге; зебрано; абанос ).

Списък на използваните стандарти
1. БДС 5122:1970. Плочи от дървесни и растителни частици и дървесни влакна. Общи правила за
изпитване на физико-механичните свойства.
2. БДС 5125:1970. Плочи от дървесни и растителни частици и дървесни влакна. Определяне
якостта на напречен опън (разлепване).
3. БДС 7470:1974. Плочи и детайли мебелни фурнировани. Изпитване якостта на слепване на
фурнира.
4. БДС 7824:1970. Шперплат и слоеста дървесина. Методи за определяне якоста на срязване на
лепилните слоеве.
5. БДС 9855:1972. Плочи от дървесни частици
ламинирани.
6. БДС 13315:1986. Ламперия.
7. БДС 14091:1987. Плочи мебелни пълнежни облицовъчни. Метод за определяне водопоглъщането и набъбването по дебелина при потапяне
във вода.
8. БДС EN 300:2006. Плочи от ориентирани частици (OSB). Определения, класификация и изисквания.
9. БДС EN 309:2006. Плочи от дървесни частици.
Определение и класификация.
10. БДС EN 310:1999. Плочи дървесни.Определяне
модула на еластичност при огъване и якостта
при огъване.
11. БДС EN 312/1-7:2001-2004. Плочи от дървесни
частици. Изисквания.
12. БДС EN 313-1:1999. Дървесина слоеста. Класификация и терминология. Част 1: Класификация.
13. БДС EN 313-2:1999. Дървесина слоеста. Класификация и терминология. Част 2: Терминология.
14. БДС EN 314-1:2006. Дървесина слоеста. Качество на слепване. Част 1: Методи на изпитване.
15. БДС EN 314-2:2002. Дървесина слоеста. Качество на слепване. Част 2: Изисквания.
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36. БДС EN 633:2001. Плочи от дървесни частици,
слепени с цимент. Определение и класификация.
37. БДС EN 634/1-2:2001. Плочи от дървесни частици, слепени с цимент.Изисквания.
38. БДС EN 636:2004. Шперплат.
39. БДС EN 1058:2001. Дървесни плочи. Определяне на характеристичните свойства на механичните свойства и плътност.
40. БДС EN 1072:2003. Дървесина слоеста. Описание на характеристиките на огъване за използване в строителството.
41. БДС EN 1156:2003. Плочи дървесни. Определяне времето на натоварване и фактора на пълзене.
42. БДС EN 1192:2003. Врати. Класификация и
изисквания за якост.
43. БДС EN 1194:2003. Дървени конструкции. Слепен слоест дървен материал. Класове на якост и
определяне на характеристичните стойности.
44. БДС EN 1438:2003. Означения за дървен материал и продукти от дървесина.
45. БДС EN 12369-1:2003. Плочи дървесни. Характеристични стойности при проектиране на конструкции. Част 1. Плочи от дървесни влакна и
OSB плочи.
46. БДС EN 12872:2003. Плочи дървесни. Ръководство за употреба на носещи плочи за подове,
стени и тавани.
47. БДС EN 12369-2:2008. Дървесни плочи. Характеристични стойности за проектиране на конструкции. Част 2: Слоеста дървесина.
48. БДС EN 12369-3:2009. Плочи дървесни. Характеристични стойности за пресмятане. Част 3:
Плочи от масивна дървесина.
49. БДС EN 13353:2009. Плочи от масивна дървесина. Изисквания.
50. БДС EN 13354:2009. Плочи от масивна дървесина. Качество на слепване. Метод за изпитване.
51. БДС EN 13442:2003. Паркет и подови настилки
от дървесина и облицовка от дървесина за стени
и тавани. Определяне устойчивостта на химични
реагенти.
52. БДС EN 13446:2003. Плочи дървесни. Определяне на задържащата способност на свързващи
елементи.
53. БДС EN 13488:2007. Подова настилка от дървесина. Детайли за мозаечен паркет.
54. БДС EN 13489:2003. Подова настилка от дървесина. Елементи от многослоен паркет.
55. БДС EN 13629:2003. Подова настилка от дървесина. Предварително сглобени паркетини от
масивна широколистна дървесина.
56. БДС EN 13647:2003. Паркет и други подови
настилки от дървесина и облицовка от дървесина за стени и тавани. Определяне на геометричните характеристики.
57. БДС EN 13756:2006. Подови настилки от дървесина. Терминология.

16. БДС EN 315:2002. Дървесина слоеста. Отклонения от размерите.
17. БДС EN 316:2002. Плочи от дървесни влакна.
Определение, класификация и означения.
18. БДС EN 317:1998. Плочи от дървесни частици и
от дървесни влакна. Определяне набъбването по
дебелина след потапяне във вода.
19. БДС EN 318:2002. Плочи от дървесни влакна.
Определяне изменението на размерите под влияние на измененията на относителната влажност
на въздуха.
20. БДС EN 319:2002. Плочи от дървесни частици и
от дървесни влакна. Определяне якост на опън
перпендикулярно на равнината на плочата.
21. БДС EN 320:1998. Плочи от дървесни влакна.
Определяне на съпротивлението при аксиално
изваждане на винтове.
22. БДС EN 322:1998. Плочи дървесни. Определяне
на съдържанието на вода.
23. БДС EN 323:2001. Плочи дървесни. Определяне
на плътността.
24. БДС EN 324/1-2:2001. Плочи дървесни. Определяне на размерите на плочите. Част 1: Определяне на дебелината, широчината и дължината.
25. БДС EN 325:1998. Плочи дървесни. Определяне
на размерите на пробните тела.
26. БДС EN 326-1:2001. Плочи дървесни. Вземане
на извадки за изпитване и контрол. Част 1: Вземане на извадка за изпитване, изрязване на
пробни тела и изразяване на резултатите от изпитването.
27. БДС EN 326-2:2001. Плочи дървесни. Вземане
на извадки за изпитване и контрол. Част 2: Управление на качеството в предприятието.
28. БДС EN 326-3:2001. Плочи дървесни. Вземане
на извадки за изпитване и контрол. Част 3: Контрол на отделна партида от плочи.
29. БДС EN 385:2003.Съединения с клиновидни
зъби в дървени конструкции. Изисквания към изпълнението и минимални изисквания към производство.
30. БДС EN 408:2002. Дървени конструкции. Строителен дървен материал и слепен слоест дървен
материал. Определяне на някои физични и механични характеристики.
31. БДС EN 622-1:2004. Плочи от дървесни влакна.
Изисквания. Част 1: Общи изисквания.
32. БДС EN 622-2:2002. Плочи от дървесни влакна.
Изисквания. Част 2: Изисквания към твърди плочи.
33. БДС EN 622-3:2004. Плочи от дървесни влакна.
Изисквания. Част 3: Изисквания за средно твърди плочи.
34. БДС EN 622-4:2010. Плочи от дървесни влакна.
Част 4: Изисквания за меки плочи.
35. БДС EN 622-5:2010. Плочи от дървесни влакна.
Изисквания. Част 5: Изисквания за плочи произведени по сух метод (MDF).
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58. БДС EN 13879:2004. Плочи дървесни. Определяне на свойствата при огъвaне по кантовете.
59. БДС EN 13986:2005. Плочи дървесни за употреба в строителството. Характеристики, оценяване на съответствието и маркировка.
60. БДС EN 13990:2005. Подова настилка от дървесина. Подови дъски от масивна иглолистна
дървесина.
61. БДС EN 14080:2005. Дървени конструкции.
Слепен слоест дървен материал. Изисквания.
62. БДС EN 14279:2004+А1:2009. Дървен материал от слепен фурнир. Определения, класификация и изисквания.

63. БДС EN 14342:2005+А1:2009. Подови настилки от дървесина. Характеристики, оценяване на
съответствието и маркировка.
64. БДС EN 14374:2005. Дървени конструкции.
Строителен дървен материал от слепен фурнир.
Изисквания.
65. БДС EN 14915:2006.Стенни облицовки от масивна дървесина. Характеристики, оценяване на
съответствието и маркировка.
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ANALYSIS OF THE STANDARDS, OF WOOD-BASED PANELS
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 79.060- wood-based panels (BDS EN 12775:2007. ICS 79.060.99. Solid wood panels - SWP; BDS EN
300:2006. ICS 79.060. Oriented Strand Boards - OSB; BDS EN 309:2006. ICS 79.060.20. Wood Particle Boards.
Definition and classification; BDS EN 316:2009. ICS 79. 060. 20. Wood Fibre Boards). 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.
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Резюме
Предмет на предлаганата статия е оптимизирането на работата и управлението на ветрогенераторите
чрез приложение на съвременни системи за управление, мониторинг и диагностика. Прави се изводът, че определящ фактор за ефективността на тези системи е дефинирането на обосновани критерии, с които може да
се следи състоянието и работата на ветрогенераторите при специфичните за тях условия. Тези критерии се
базират на адекватни математични методи и изискват използването на детайлно разработен симулационен модел на разглеждания клас ветрогенератори. 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. Така разглежданите системи може да се използват и като допълнителна предпоставка за осигуряване на
безопасни условия на труд на обслужващия персонал, както и като фактор в борбата за намаляване на шума и
вибрациите. В резултат на това се гарантира значителният икономически ефект от приложението на тези системи.
Ключови думи: ветрогенератори, ефективност, надеждност.
Key words: wind turbines, effectiveness, vibrations, reliability.

рите, а често е и 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. Всичко това потвърждава важността на въпроса 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.
Известно е, че мощността на ветрогенератора зависи от третата степен на скоростта на
вятъра – така 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 – вятърните 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

Един от основните фактори, пряко влияещи
върху ефективността на работата на ветрогенераторите, е наличието и адекватното използване на съвременни системи за управление,
мониторинг и диагностика на работата им. Въвеждането на такива системи дори при агрегати, намиращи се в експлоатация от немалко
години, води до рязко повишаване на ефективността и надеждността на работата им. Като
основна задача на работата на тези системи се
счита предотвратяването на аварийните и неефективните режими. Но едновременно с това
точната информация за състоянието и адекватната диагностика позволяват да се открият възникнали отклонения в параметрите на агрегата
и да се вземат своевременно 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. Неправилната оценка или неотчитането на някои от тези
фактори неминуемо води до рязко снижаване
на ефективността на работа на ветрогенерато-
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Приложението на съвременните системи за
управление, мониторинг и диагностика на работата на ветрогенераторите има съществени
различия в сравнение с това при други машини
и съоръжения. Причина за това е бързото и с
големи амплитуди променящо 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 е да
се анализира динамиката на вятъра в трите му
измерения (т. нар. 3 D ветроанализ), както и
степента на турбуленция. Наложително е 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. Отчитането на изброените
фактори позволява да се формира тип натоварване, отговарящ на конкретната реална ситуация. Той се подава към системата, в която
се съпоставя с моментното състояние на агрегата.
Работоспособността и моментното техническо 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.
Практическото приложение на този вид системи се съпътства от 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

ветрогенераторите първостепенно значение
има именно осигуряването на подходяща висока скорост на въртене, а това пък значи намиране на подходящ терен за изграждането им.
Оказва се обаче, че у нас повече от една трета
от терените, подходящи за ветроенергетика, са
в планински или стръмни крайбрежни райони.
По правило там скоростта на вятъра е силно
променлива при висока турболентност. Отново
се налага изводът, че за ефективната и надеждна работа на ветрогенератора се налага въвеждане на разглежданите технически системи.
Става ясно обаче, че остро възниква въпросът
за дефиниране на обосновани критерии, с които да се следи неговата работа и техническо
състояние при конкретните условия, специфични за мястото, на което е разположен.
В предлаганата работата се разглеждат някои възможности за дефиниране на обосновани
критерии, с които да се следи състоянието и
работата на ветрогенераторите при специфичните за тях условия. Тези критерии се базират
на адекватни математични методи и предполагат използването на разработените от авторите
динамичен и симулационен модел на клас ветрогенератори.
Съвременните ветрогенератори представляват сложни динамични системи, които превръщат кинетичната енергия на вятъра в електрическа. Основните им части са: ротор с лопати;
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
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изследва устойчивостта и амплитудата на усукващите трептения за конкретен тип предавки.
Структурата и съответствието с реалната
машина на динамичния модел определят до голяма степен ефективността на цялата система
за управление, мониторинг и диагностика на
работата на ветрогенераторите. 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, 9, 10] 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.
От особена важност за работата на разглежданите системи е начинът на формиране на
признаците, с които се следи за моментното
състояние на ветрогенератора. Подходите, използвани за формиране на такива признаци, се
разделят на два типа – детерминиран и вероятностен (фиг. 3). Всеки от тези подходи се базира на съответстващи математични методи и
алгоритми. Практическото им приложение
предполага използването на предварително
разработени симулационни модели на реалната
машина.

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 предварително разработване на компютърен симулационен модел. С негова помощ
може да се проиграват и изследват опасните
състояния. Едва след анализирането на така
натрупаната информация се преминава към
въздействие върху реалния обект.
За изследване на усукващите трептения в
разглеждания тип ветрогенератори е разработен от авторите оригинален динамичен модел,
показан на фиг. 2. Използваната механична
предавка е тристъпална. Тя включва 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. Сложността на предавката налага особено
внимание при изграждането на симулационния
модел. В модела се отчитат натоварването на
елементите на ветрогенератора, породено от
външни сили, и динамичните процеси, протичащи в самата предавка. Поведението на елементите на механичната предавка на ветрогенератора се моделира, като се използват методите на многомасовата динамика.

Подходи за формиране на
признаците за състоянието на
ветрогенератора

Детерминиран
подход
Фиг. 2. Динамичен модел на ветрогенератор

Вероятностен
подход

Фиг. 3. Типове подходи

С помощта на този модел става възможно
провеждането на редица изследвания. В работата [5] числено са определени амплитудночестотните характеристики на вибрациите в
мултипликатора на ветрогенератора, а в [2] се

Формирането на решаващи признаци с използването на детерминиран подход изисква
първо да се изберат адекватни информативни
признаци. Техният брой n определя броя на ко-
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ординатните оси, които се въвеждат в многомерното пространство. В това пространство се
задават:
- еталонните вектори, характеризиращи
опасните процеси в конструкцията на
ветрогенератора
 1 2
n
(1)
ri ( xi , xi ,..., xi ) ;

За изследване на изменението на измерваните диагностични величини xjk, k=1, 2, …, n, е
удобно те да се представят в логаритмичен
мащаб, т. е. в децибели
xk
(6)
dB( xkj )  20 log10 j
x0
където х0 е праговата стойност.

векторите на измерваните диагностични
величини
 1 2
n
(2)
rj ( x j , x j ,..., x j ) .

Аналогично се представят и еталонните вектори
xk
(7)
dB( x ki )  20 log10 i
x0

-

Определянето на моментното състояние на
ветрогенератора става на базата на правилото:
изследваният обект се намира в състоянието,
еталонният вектор на което е най-близо до вектора на измерената величина. Това означава,
че разстоянието dij между двете точки xi и xj
трябва да е минимално
dij=min.
(3)

За оценка на състоянието на наблюдавания
обект е необходимо да се проследи изменението на амплитудата на снемания вибросигнал.
От характера на това изменение се стига до
извод за съответното пропорционално изменение на силите, възбуждащи изследваните вибрации. За този цел се формира разликата в логаритмичните координати
x kj
xk
dB( x kj )  dB( x ki )  20 log10
 20 log10 i 
x0
x0
(8)

Количествената оценка на dij може да се зададе с т. нар. обобщена метрика от порядък ν
d(  )ij

 n
   x ki  x kj
 i1

1



 .



(4)

 20 log10

Горната зависимост е приложима само при
изотропни пространства. Но изследването на
различните състояния на ветрогенератора
предполага наличието на анизотропно пространство. Това е така, защото различните наблюдавани признаци са свързани с развитието на
процеси, имащи различно по сила и бързина
въздействие върху конструкцията, различна
степен на влияние върху ефективността и безопасността на ветрогенератора. Налага се въвеждането на допълнителни критерии за ясно
разграничаване на отделните признаци, т. е. на
съответните области в пространството. Това
става като се въвежда относителен коефициент
на значимост λ на всеки от признаците. Той отчита важността му, отнесена към ефективността, надеждността и безопасността на ветрогенератора. В резултат на всичко това неминуемо се получава анизотропно пространство.
Анизотропното пространство се характеризира
с т. нар. претеглена метрика, която се задава
така
dp(  )ij

x ki

Дефинирането на еталонните вектори има
определящо значение за правилната работа на
системата. При разглеждания клас ветрогенератори тази задача се усложнява от наличието
на сложна механична предавка (мултипликатор) в кинематичната им верига. Проведените
от авторите изследвания с помощта на динамичния модел, показан на фиг. 2, са приложими за тези цели. Получените виброграми и амплитудно-честотните характеристики на усукващите вибрациите [4, 5], на осемте условни
ротора φk, k=1, 2, …, 8 са добра основа за
формирането на търсените вектори при този
клас ветрогенератори.
Вероятностният подход за формиране на
решаващи признаци предполага използването
на математически методи от теория на вероятностите. Приема се, че разглежданата машина
се намира в случайното състояние Si, i=1, 2,
…, n. Вероятностният модел на машината, т. е.
множеството признаци, всеки от които с определена вероятност P(x/Si) характеризира моментното й състояние, е известно. Търси се
решаващ признак, с чиято помощ моментното
й състояние да се свърже с най-вероятното от
n - те на брой възможни състояния. Ако резул-

1

 
 n
    k x ki  x kj 
 i1


x kj

(5)
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мер преминаването през резонансните зони в
някои режими лесно може да бъде оценено като възникване на неизправност, без в действителност да е налице такава. Освен това е важно
да се включват предупреждения за: недостатъчна ефективност; за зараждане на дефект; за
развитие на дефект; за повишен шум и вибрации в даден режим; за възможно обледяване на
ротора и др. Системите, включващи и такива
разширени възможности, се наричат системи
от високо ниво (фиг. 4).

татът от решението се означи с Sj, може да се
състави матрицата
(9)
M  Mij , i  1, 2, ... n ,
Всеки елемент Mij от матрицата е правилно
решение за състоянието на машината при j=i
(това са елементите по главния диагонал) или
неправилно решение за състоянието й при j≠i.
Статистическото осредняване по всичките n
на брой възможни състояния дава математическото очакване
n

rj ( x )   Mij.P(Si / x ).

(10)

Видове системи за управление,
мониторинг и диагностика

i 1

В горната формула P(Si/x) е вероятността
истинското състояние да бъде при вибросигнал
х. Тази вероятност може да се представи така
(11)
P(Si / x )  P( x / Si ).P(Si )
където
P( x / Si ) е вероятностният модел на машината,
P(Si ) – вероятността за поява на отделна неизправност.

Системи от ниско
ниво

Системи от високо
ниво

Фиг. 4. Видове системи

Разбира се, ефективността от приложението
на системите от високо ниво е несравнимо поголяма от тази на системите от ниско ниво. Те
обаче изискват провеждането на повече експерименти с предварително разработени посложни модели, използване на по-утежнени математични методи и не на последно място –
апаратура със сравнително висока цена. Въпреки това приложението на тези системи в последно време нараства. Те се разглеждат като
основен фактор за оптимизиране на работата и
осигуряване на надеждността, а освен това са
предпоставка в борбата за намаляване на шума
и вибрациите при ветрогенераторите, както и за
защита на околната среда.

Очевидно правилното решение се определя
от изискването
(12)
rj ( x )  min .
Именно детайлното формиране на P(x/Si) и
P(Si) за дадената конструкция на ветрогенератора и за конкретните му условия на работа е в
основата на ефективността на този метод. Необходимостта от точна предварителна статистическа информация за машината е основната
трудност за приложението на вероятностния
подход. И тук от огромна полза е провеждането
на предварителни симулационни изследвания с
разработения модел и анализът на резултатите
от тях. Вероятностният подход е особено подходящ при ветрогенератори, работещи в райони, където направеният 3D ветроанализ показва
наличие на силнопроменлив вятър със случаен
характер на изменение.
Изборът на подход зависи от типа и конструкция на ветрогенератора, конкретните му
условия на работа, наличното оборудване. Във
всички случаи най-важна е точността на крайното решение. Задачата се решава най-лесно в
случаите, когато се приеме, че ветрогенераторът има само две възможни състояния – изправно и неизправно. На такова допускане се
базират т. нар системи от ниско ниво. Но такова опростяване невинаги е възможно – напри-

Изводи и препоръки
Оптимизирането на работата на ветрогенераторите предполага приложението на съвременни системи за управление, мониторинг и
диагностика на работата им. Определящ фактор за ефективността на тези системи е дефинирането на обосновани критерии, с които да
се следи състоянието и работата на ветрогенераторите при специфичните за тях условия.
Тези критерии се базират на адекватни математични методи и изискват използването на детайлно разработен симулационен модел на разглеждания клас ветрогенератори. По този начин
едновременно с решаването на основната задача – предотвратяване на аварийните и неефек-
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4.

тивните режими – се получава и своевременна
информация за техническото състояние на агрегата. Така разглежданите системи може да
се използват и като допълнителна предпоставка
за осигуряване на безопасни условия на труд
на обслужващия персонал, както и като фактор
в борбата за намаляване на шума и вибрациите. В резултат на това се гарантира значителният икономически ефект от приложението на
тези системи.

5.

6.
7.

Изследването е проведено благодарение на оказаната финансова подкрепа на НИС на ЛТУ-София
(дог. №40/13.04.2009).

8.
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POSSIBILITIES FOR OPTIMIZATION OF THE WORK OF WIND TURBINES AND
INCREASE OF THEIR RELIABILITY
Georgi Vukov1, Michael Todorov2, Diana Georgieva3
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Technical University, Sofia, Bulgaria
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Abstract
This paper discusses the optimization of the work and management of wind turbines by using of current
systems of management, monitoring and diagnostics of their work. The conclusion is that the crucial factor for the
effectiveness of these systems is defining the exact criteria to control the state and work of wind turbines in
specific conditions. These criteria base on adequate mathematical methods and they require a detailed simulative
model of the examined wind turbines. These systems are useful not only for the main task – avoiding failures and
ineffective regimes, but they also give current information about the technical state of the aggregate. This allows
finding out any deviation in parameters and taking necessary actions for decrease of expenses, connected with
idle time, service and repairs. These systems can be used as an extra pre-condition for safe work conditions, as
well as a factor for decrease of the noise and vibrations. As a result, a significant economical effect of using this
system is guaranteed.
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ОПТИМИЗАЦИЯ НА КОНСТРУКТИВНИТЕ И ТЕРМОДИНАМИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА
ПЛОСЪК ВОДЕН СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР
1

Мая Стоянова1, Румен Стойков1, Лиляна Такева2
Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници, Българска
академия на науките, София
2
Лесотехнически университет, София
Резюме

Възобновяемите енергийни източници са инструмент за решаване на проблемите свързани с устойчивото
енергийно бъдеще. Редица български фирми вече развиват дейност свързана с термичното използване на
слънчевата енергия. Престижът и икономическите резултати на фирмата зависят и от използването на съоръжения с високо качество. Настоящата разработка представя резултатите от партньорство между бизнеса и науката. По заявка на българска фирма е реализирано изследване, оценка и анализ на параметрите на прототип
на плосък воден слънчев колектор, производство на фирмата. Целта на изследването е оптимизиране на параметрите на изделието. Проведени са изпитания в реални условия на стенд за тестване на водни слънчеви колектори съгласно европейския стандарт EN 12975. Определени са коефициента на полезно действие на колектора, коефициента на топлинни загуби и е изчислена вместимостта на колектора. Получените резултати са
анализирани и се коментират констатациите направени по време на изпитанията. В резултат на изследването
са направени препоръки с цел подобряване на работата на прототипа, оптимизиране по отношение на техническите и технологични параметри и реализиране на серийно производство.
Ключови думи: слънчев колектор, изследване, коефициент на полезно действие, оптимизиране.
Key words: solar collector, effective thermal capacity, optimization.

прототип на плосък воден слънчев колектор,
производство на фирмата, за оптимизиране на
параметрите и повишаване качеството на изделието.
Основен елемент на слънчевите отоплителни и охладителни системи са слънчевите колектори. Те трябва да отговарят на условието
за максимално оползотворяване на падналата
върху повърхността на колектора слънчева
енергия. Съпоставка и оценка на качествата на
слънчевите колектори, поради променливите
метеорологични и климатични условия, при които работят, се реализира на основата на тестове, като тест за устойчивост на вътрешно
налягане, тест за устойчивост на високи температури, на атмосферни влияния, на рязка промяна на външната температура, рязка промяна
на вътрешната температура, тест за устойчивост за водопропускливост, тест за ефективност, якост на прозрачното покритие и др. Основният от тях е теста за ефективност, който
изисква специална апаратура и условия на работа.

Увод
Както в Европа така и по света представители на бизнеса, граждани и инвеститори приемат
положително възможностите за устойчиво развитие и напредъка на „зелените технологии”.
Проблемът с използването на възобновяемите
енергийни източници (ВЕИ) придоби нов смисъл
след заплахата от глобално затопляне и възможните климатични промени. Слънчевата
енергия и ВЕИ все повече се използват като
важен елемент от стратегията на ЕС за подобряване на сигурността на енергийните доставки
и намаляване зависимостта от енергийното
производство и потребление. България като
част от европейското пространство работи в
посока развитието на възобновяемите технологии, в частност използване на слънчевата енергия за топлинни и охладителни цели. Съгласно
националния план за действие за енергията от
възобновяеми източници дела на енергията за
топлинни и охладителни цели за 2010 г. трябва
да достигне 6%, а през 2011г. 6,4%. Срещите
на науката и бизнеса реализирани в синхрон с
политиките на ЕК за конкурентоспособност
чрез иновации и трансфер на технологии ще
помогне за постигане на набелязаните цели.
Между ЦЛ СЕНЕИ-БАН и българска фирма се
реализира партньорство, което имаше за цел
изследване, оценка и анализ на параметрите на

1. Метод на работа
Прототипът предоставен от фирмата за изследване е тип плосък воден слънчев колектор.
Абсорберът на колектора е спектрално селективен меден, а площта му е A=2,00 m2. Тръб-
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ната мрежа се състои от 9 броя вертикални
подемни тръби и 2 броя колекторни събирателни тръби, разположени хоризонтално, в долния
и горен край на колектора. Дължината на подемните тръби е 2,02 m и диаметър 7 mm, а
дължината на колекторните тръби е 1,12 m и
диаметър на тръбите 16 mm. Над абсорбера е
монтирано еднослойно прозрачно покритие –
стъкло 5 mm. Между абсорбера и прозрачното
покритие има въздушно пространство. Монтирана е топлинна изолация с дебелина 30mm от
долната и страничните повърхнини на абсорбера. Корпусът е изработен от алуминиеви профили и е оформен като кутия в която се полагат абсорберът, изолацията, покритието и
тръбните връзки.
Изследването се реализира с помощта на
изградения по европейски стандарт стенд за
изпитания на водни слънчеви колектори, който
осигурява научно-техническа възможност за
оценка на качествата на различните видове колектори. Стендът, с който разполага ЦЛ СЕНЕИ, е проектиран и работи при реални условия, като тестовете се провеждат при условия
близки до експлоатационните, като се използва
естествена слънчева радиация. Прилага се
единната европейската методика и европейския
стандарт EN12975 – „Топлинни слънчеви системи и елементи. Слънчеви колектори”.
Изпитваният колектор се монтира на стенда
на разстояние 0,6 m от земята, ориентиран в
направление по посока юг, с ъгъл на наклона
към хоризонта отговарящ на стандарта. В периода на измерване ъгълът между слънчевите
лъчи и нормалата на равнината, в която е колекторът не надвишава 20°.
При изпитанията са определят топлинните
характеристики на слънчевия колектор като се
задават последователно различни температурни
режими на входа на колектора, като се отчита
влиянието на външните фактори върху измерваните величини. Измерването на всички величини за дадения режим се провежда едновременно и може непрекъснато да бъде наблюдавано на екрана на монитор. Конструкцията на
стенда позволява вариране на следните величини [2-4 ]:
- температура на топлоносителя на входа
на колектора, °C;
- масов дебит на топлоносителя, kg/s;
- пад на налягането.
Параметрите, които се измерват непосредствено в процеса на експеримента са:

-

температура на входа на колектора
Тin, °C;
температура на изхода на колектора
Тout, °C;
масов дебит на топлоносителя , kg/s;
температура на околната среда Ta,
°C;
скорост на вятъра, m/s;
плътност на потока на сумарната
слънчева радиация, попаднала на повърхността на колектора G, W/m².

1.1. Измервателна апаратура
Измерването на температурата на входа на
колектора Тin и температурата на изхода на колектора Тout се реализира чрез температурни
сензори [Pt100]. Масовият дебит на топлоносителя се отчита от дебитомер на фирмата
„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 144 2 kg/h. Дебитът трябва да е пропорционален на площта
на абсорбера на колектора, която в случая е
A=2,00 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 поддържа
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.
Измерването на слънчевата радиация става
в плоскостта на колектора с пиранометър тип
CM 11 „KIPP&ZONEN”, уред първи клас на
точност и обхват до 3µm дължина на вълната.
Тестовете се провеждат при интензитет на пълната слънчева радиация G над 800 [W/m2], в
съответствие на изискването в стандарта. Скоростта на вятъра и температура на околната
среда Ta се измерват по време на тестовете с
метеорологична станция „DAVISI”.
1.2. Режим на работа
Топлоносителят постъпва на входа на слънчевия колектор с постоянна температура Тin,
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1.3.4. Определяне на характеристиките на
колектора. Представяне на резултатите за топлинната ефективност в графичен вид.
1.3.5. Анализ на влиянието на конструктивните и експлоатационни фактори върху работата на колектора.
1.3.6. Продължителността на теста зависи
от получаването на достатъчно точки, които да
отговарят на изискванията на стандарта за построяване на графична зависимост за коефициента на полезно действие.

загрява се за сметка на погълнатата от колектора слънчева енергия и достига температура
на изхода Тout. Загретият в колектора топлоносител постъпва в топлообменник охлаждан
от хладилна машина за да се понижи температурата на топлоносителя под Тin. Това позволява да се задават различни температурни режими на входа на колектора. Циркулацията на
топлоносителя се осъществяваща с помощта
на помпа, а след нея е монтиран филтър за
очистване на топлоносителя от механични
примеси. Задаването на дебита и неговия контрол се осъществява с помощта на разходомер.
Непосредствено преди колектора топлоносителят попада в прецизен терморегулатор, чиято
задача е да осигури на входа на колектора необходимата постоянна температура Тin с възможно най-голяма точност. Така се затваря
кръга на топлоносителя и се работи с флуид с
едни и същи физически свойства. Определянето на погълнатата от слънцето енергия става на
базата на топлинен баланс между падналата
радиация в плоскостта на колектора и предадената на топлоносителя. Всеки тест се предхожда от период за достигане на квазистационарен
режим, който е поне четири пъти по-дълъг от
времеконстантата на колектора. Използва се
компютърна система за сканиране, измерване,
управление и контрол на процеса на тестване и
обработка на получените резултати.

2. Резултати и анализ
В резултат на реализираните тестови изпитания са определени моментните топлинни характеристики на изследвания плосък воден
слънчев колектор. Моментната топлинна ефективност на слънчевия колектор се определя от
отношението на отведения от слънчевия колектор топлинен поток Qск и падналия върху слънчевия колектор поток от слънчевата енергия
Qпад. Резултатите са обработени в графичен
вид, а характеристиките са апроксимирани с
линейна зависимост, съгласно стандарта. При
определяне на ефективността ηск на слънчевия
колектор се използва функцията на средната
температура на топлоносителя Тm и уравнението за ефективността има вида:
ηск=f(Тm)=f[(Тin+Тout)/2]
(1)
За да се реализират успешни сравнителни
анализи за оценка се работи с еднакви функции. Уравнението което се използва за изчисление на линейната зависимост има вида (2).
ηск=η0–а(Tm–Ta)/G
(2)

1.3. Етапи на метода на изследване.
1.3.1. Експериментални процедури:
- експериментално отчитане на величините получени от сензори на
стенда, отчитащи температура, налягане, разход и метеорологични
сензори за температурата на околната среда, слънчевата радиация и
скоростта на вятъра;
- техники за определяне на параметрите;
- крайни резултати;
- анализ на данните от измерванията.
Процедура за обработване на резултатите от
измерванията и анализ на грешката.
1.3.2. Използване на РС програма за обработване на резултатите. Програмата е реализирана за работа в диалогов режим.
1.3.3. Обработване на данните от измерванията и създаване на база данни се осъществява със софтуерни продукти съгласно изискванията на стандарта.

Коефициентите за линейна зависимост са
съответно η0=70,91%; а=3,3904;
Апроксимацията на графиката е осъществена по метода на най-малките квадрати. На абсцисата на графиките се нанася фактора (Tm–
Ta)/G с дименсия [m2K/W], а на ординатата се
отчита коефициента на ефективност (коефициент на полезно действие). Данните от измерванията на базата, на които са построени графиките за топлинната ефективност могат да се
проследят в Табл. 1, където са дадени стойностите на измерваните и изчислени величини за
точките от графичните зависимости. Таблицата с величините е сортирана по фактора (TmTa)/G. Топлинната мощност на слънчевия колектор е означена с Q [W]. Коефициентът на
ефективност ηск е изчислен за площ на абсорбера A=2 [m2]. Резултатите са показани гра-
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фично на Фиг. 1. Вижда се, че стойността на
максималния коефициент на полезно действие

за изследвания
70,91%.

плосък

воден

колектор

е

Табл. 1. Измерени и изчислени величини
m

Tout

Ta

[kg/h]

[C]

Tin

[C]

G

Q
2

[C]

(Tm-Ta)/G
2

ηск

[W/m ]

[W]

[m .K/W]

[-]

1 144,9977

29,39384 28,28821 20,79484

873,9552

1263,18

-0,00556

0,722437

2 145,1592

27,20807 27,96194 20,62891

869,3872

1237,913

-0,00334

0,711605

3 144,7236

31,65869 37,92842 30,27266

903,29

1288,676

0,002695

0,713602

4 143,8311

32,10425 47,31945 39,98795

919,0868

1226,382

0,012616

0,667054

5 143,7991

31,60379 47,40305 39,85343

919,8445

1262,61

0,013075

0,686349

6 144,7123

26,02982 46,91829 39,86445

944,8259

1187,158

0,018384

0,628299

7 142,6548

33,05087 56,21259 49,36771

869,6944

1135,746

0,022707

0,652971

55,82486 49,57261

866,6618

1047,806

0,025205

0,604297

8 144,1174

30,8547

9 143,7179

27,07449 56,71114 49,36253

990,2029

1228,332

0,026219

0,620246

10 143,7263

32,60923 65,82051 59,15671

938,1983

1113,925

0,031853

0,593567

11 143,8346

27,94076 65,88131 58,90329

984,5524

1167,343

0,034994

0,592827

12 143,7263

35,37245 75,03206 68,60354

927,4243

1074,597

0,039307

0,579483

13 144,1979

28,27794 70,08228 63,82480

942,0094

1049,433

0,041066

0,556985

14 143,6605

29,04291 74,84297 68,43241

952,6747

1071,118

0,044718

0,562175

15 143,2067

28,92361 74,27179 68,21000

907,2882

1009,642

0,046642

0,556402

16 144,2072

29,53368 73,70783 68,36329

827,5895

896,4686

0,050167

0,541521

17 143,7262

29,84404 79,33050 73,29693

924,7472

1008,564

0,050255

0,545297

18 143,7884

36,11216 83,49066 78,22213

821,3436

881,0736

0,054481

0,536451

19 145,0493

30,82258 85,31059 80,59794

823,1017

795,0411

0,063344

0,483015

ηск

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

2

(Tm-Ta)/G, [m .K/W]
Фиг. 1. Коефициент на полезно действие на плосък колектор

абсцисата при стойност близка до 0,2 m2K/W.
При нулева стойност на фактора ъгловия коефициент отразява конструктивните особености
на колектора. При линейна екстраполация на

Ефективността на колектора е линейна функция от фактора (Tm-Ta)/G, който отразява влиянието на експлоатационните условия. В дадения случай линията на ефективността пресича
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квадратична зависимост а2 = 0,001246 е малка. Такова поведение се наблюдава при липса
на конвекция във въздушното пространство
между стъклото и абсорбера, което спомага за
намаляване на топлинните загуби на колектора.
- Конструктивни особености
- Ниската степен на конвекция показва
правилен избор на разстоянието между
стъклото и абсорбера
През периода на теста, наличие на вода е
забелязано след дъждовен ден. Наблюдава се
кондензат на вода от вътрешната страна на
стъклото. Сутрин цялото стъкло е в капки и от
вън и от вътре. При загряването през деня,
стъклото частично изсъхва, но остават влажни
ивици над тръбите. При направения оглед не се
наблюдава видимо да тече вода от някой от
елементите на колектора. Вероятно вода влиза
или под уплътнението на долния ръб на колектора или има теч, отзад от страната на изолацията под абсорбера;
- За времето на провеждане на теста
всичките спойки на тръбичките позеленяха. Образува се патина;
- Забелязва се, че по стъклото се натрупва прах с течение на времето, което налага регулярно почистване.

зависимостта на топлинната ефективност на
слънчевия колектор, ъгловия коефициент на
правата е със стойност 3,39 [W/m2K]. Топлинните загуби на слънчевия колектор са 1,695
[W/m2К], изчислени спрямо абсорбиращата повърхност.
Общата вместимост на колектора е изчислена на 1,2 литра, като вместимостта на подемните тръби, е 0,700 литра, а вместимостта
на водата в колекторните тръби е 0,450 литра.
Изводи и препоръки
- Коефициент на полезно действие
Максималната стойност на коефициента на
полезно действие за изследвания колектор е
71% и зависи от оптичните характеристики
на прозрачното покритие, в случая стъклото
и степента на поглъщане на абсорбера. От
предоставените данни за характеристиките
на стъклото може да се направи извода, че
избора му е добър. Най-вероятно, по-ниския
коефициент на ефективност, от очаквания
се дължи на характеристиките на абсорбера.
Оптичните свойства на стъклото, както и оптичните свойствата на абсорбера влияят
върху наклона на правата с коефициент
3,39 [W/K.m2] и положението на точките при
нейното пресичане с ординатната ос. При
нарастване на интензитета и намаляване на
температурната разлика между средната
температура на топлоносителя и температурата на околната среда се увеличава ефективността на слънчевия колектор. 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 стъклото и абсорбера.
- Топлинни загуби
Топлоизолационните качества и конструктивни особености определят наклона на линейната зависимост, характеризираща слънчевия
колектор, който за дадения изследван колектор
е със стойност 3,39 [W/K.m2]. Топлоизолационните качества и конструктивни особености
определят топлинните загуби на слънчевия колектор, които в случая са 1,695 [W/m2.К]. Измерените топлинни загуби са много ниски, което показва, че колекторът е добре изолиран и
може да работи при ниски външни температури
и малък интензитет на слънчевата радиация.
Изчислената стойност на коефициента, при

Препоръки
1. Препоръчваме да се обърне внимание и
да се работи в посока на подобряване
характеристиките на абсорбера.
2. Да се вземат мерки осигуряващи водонепропускливост на колектора, за да се
избегне наличието на кондензат върху
вътрешната страна на стъклото.
3. Консултация с производители на стъкло
за решаване на проблема със задържането на прах върху стъклото.
Забележки
- Резултатите, изобразени на графиките
са получени преди появата на кондензат
в колектора и при редовно почистване
на стъклото от прах.
- Името на фирмата поръчала изследването не се обявява, тъй като това е
изискване по договора.
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STRUCTURAL AND THERMODYNAMIC PARAMETER OPTIMIZATION OF А FLAT
PLATE SOLAR COLLECTOR
1
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Central laboratory of solar energy and new energy sources, Bulgarian Academy of Science,
Sofia, Bulgaria
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Abstract

Renewable energies serve a tool to solve the problems relating sustainable energy future. Many Bulgarian companies are already active in the direction of thermal solar energy utilization. The image and the economic performance of the company depend on high quality facility use. This paper reports the results of cooperation between
business and science. At the request of a Bulgarian company has implemented research, the team has started research, assessment and analysis of the parameters of a flat plate solar water collector prototype produced by the
company. The objective pursued by the study is to optimize the device parameters. Tests have been conducted
under real conditions on a solar water collector testing dynamometer according to European standard EN 12975.
Defined are the collector efficiency, presented in a graphical form, the coefficient of heat losses and the collector
capacity is calculated. The results obtained and the findings made during the tests are commented and analyzed.
As a result recommendations are made to improve prototype performance, to optimize it in terms of technical and
technological parameters and implementation of serial production.
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АНАЛИЗ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ШНЕКОВИ ПРЕСИ, ИЗПОЛЗВАНИ В
ПРОИЗВОДСТВОТО НА БРИКЕТИ ОТ БИОМАСА
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Лесотехнически университет, София
Резюме
Производството на енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) е една от основните цели в стратегическия
план на Европейския Съюз в сферата на устойчивото развитие и опазването на околната среда, приета м. декември 2008 г. Съгласно този план до 2020 г. се предвижва 20% от произведената в Европа енергия да бъде
от възобновяеми енергийни източници, в това число биомаса. Производството на брикети от дървесни и растителни частици е един от начините за оползотворяване на добиваната растителна биомаса. В настоящата работа
са проведени теоретични изследвания върху шнековите преси, използвани за производство на брикети от дървесни частици. Установени са някои основни технологични параметри на процеса на пресоване, влияещи върху
работата на тези машини.
Ключови думи: биомаса, брикети, шнекови преси.
Key words: biomass, briquettes, screw presses.

с изчерпаем ресурс, като въглища, нефт,
уран и др., не води до влошаване на климатичната среда. Растителната биомаса се характеризира с голямо разнообразие на източници. Тя се формира като първичен или вторичен (отпаден) продукт от селското и горското стопанство, дървообработващата и целулозно-хартиената промишленост. Според Божинов [1], потенциалните запаси от растителна биомаса на Земята се оценяват на 2.1012 t,
което е приблизително равно на енергия, равняваща се на 30.1021 J. Годишният прираст на
биомаса е в рамките на 1,55.1011 t или 3.1021
J енергия. Според анализаторите това означава, че капацитетът от растителна биомаса е
около 6-7 пъти по-голям от днешното световно потребление на енергия.
Биомасата е един от значимите източници
за производство на алтернативна енергия у
нас. Съществен принос за увеличаване на
енергопроизводството от възобновяеми енергийни източници ще се генерира от биомасата
чрез използуването й за производство на топлинна и електроенергия. В съответствие с
традиционните технологии за дърводобив в
нашите гори се реализира средно до 60% от
предвидената за ползване растителна маса.
Останалата част от тази маса (1 186 хил. m3),
под формата на клони, вършина и листа, нестандартни материали, пънове, корени и кора,
не се оползотворява, като при иглолистната
дървесина тя съставлява 38% а при широколистната – 45% от общата биомаса [3, 9].
Тази статистика показва, че в нашата страна
има сериозен резерв от неоползотворена гор-

Увод
Енергетиката е един от водещите фактори
за развитието на икономиката. В световен
мащаб енергопотреблението непрекъснато
нараства, а енергийните ресурси от изкопаеми горива постепенно се изчерпват. Изгарянето на фосилните горива също така води и до
отделянето на значителни количества парникови газове в атмосферата, замърсяващи
околната среда. Развитието на ядрената енергетика в днешно време среща редица трудности, свързани с опасността от аварии и
радиоктивно замърсяване. Тези и други проблеми стоят в основата на съвременната глобална политика за устойчиво развитие и опазване на околната страна. Разработването и
използването на възобновяеми енергийни източници – ВЕИ е едно от алтернативните решения на тези проблеми. Европейската стратегия от 2008 г., базираща се на глобалната
програма „Agenda 21” за устойчиво развитие
в рамките на страните от Европейския съюз,
предвижда използването на ВЕИ в периода до
2020 г. да достигне 20% от общата потребляема енергия. В отделните държави на съюза
този процент е различен и се определя на
местно ниво според икономическите, социалните и суровинните условия на страните членки. Разработването и експлоатацията на съоръжения от ВЕИ-сектора са насочени в областта на биоенергията, хидроенергията,
слънчевата енергия, ветровата енергия и геотермалната енергия. Използването на растителна биомаса за производство на биоенергия, за разлика от фосилните енергоносители
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[2]. В нашата страна има известен опит в
производството и експлоатацията на шнекови
преси. В края на 90-те години някои фирми се
заеха с производството на шнекови преси.
Оказа се обаче, че производството на такива
машини без достатъчна теоретична, опитна и
кадрова база създава на производителите значителни проблеми. На първо място това са
незадоволителните технически и експлоатационни качества на машините. Това накара някои от производителите да преустановят работата или да се ориентират към бутални преси.
Производството на шнекови преси в други
страни с традиции в тази област се развива на
базата на дългогодишна развойна и експериментална дейност. Техните изделия се отличават с по-добри производствени и експлоатационни параметри от родните конструкции.
Производството и използването на брикети
от растителна биомаса е въпрос, с изключителна важност, който стои и пред нашата
страна в общата стратегия за използване на
ВЕИ. Брикетите, произведени със шнекови
преси са с доказани по-високи качествени
показатели и имат по-голямо търсене на нашия и чуждия пазар. От направеният анализ
следва, че разработването на шнекови преси
за производство на брикети от раздробена
биомаса е актуален проблем, който засега у
нас е все още недостатъчно изследван.
Целта на настоящата работа е да се обосноват някои от основните параметри на пресите за денсифициране на растителна биомаса.
Задачите на изследването за постигане на
тази цел са насочени две направления: 1) Да
се установят основните характеристики на
процеса и въз основа на тях да се разработи
методика за изследване; 2) Да се установи
начинът на влияние на налягането в пресовата
камера и дължината на канала на матрицата
върху технологичния процес, плътността и
качеството на продукта.
Обект на изследването са шнекови преси с
непрекъснато действие.

ско-растителна маса. Допълнителен източник
за биоенергия е дървесината, която се добива
от отгледните сечи при прореждане и поддържане на санитарното състояние на насажденията. Друг перспективен енергиен източник
са специалните плантации от бързорастящи
дървесни видове (топола, върба, пауловния и
др.) с къс ротационен цикъл (SRP), които са
предназначени за добив на биомаса за енергийни цели. Селското стопанство също така е
един сериозен енергиен източник за биогорива. От земеделската продукция е перспективно оползотворяването на сламата, вдървените
стъбла на царевицата, слънчогледа и тютюна,
клоните от резитбата на овощните и лозови
насаждения. Голям резерв от неоползотворена
биомаса се генерира от дървопреработващата
промишленост във вид на дървесен отпад,
трески, стърготини, трици и прах. Голямото
разнообразие на тези суровини, като вид,
форма и размери налага тяхната допълнителна технологична преработка. Целта е те да
станат пригодни за усвояване от съществуващите отоплителни уреди, енерго и топлопроизводствени котли и съоръжения. Най-висока
ефективност и приложение имат изделията от
денсифицирана биомаса, във вид на брикети
или пелети. Технологията за производство на
биобрикети включва раздробяване на растителната маса, изсушаване до 8–15% и денсифицирането й до продукт с висока плътност.
Денсифицирането на брикети от растителна биомаса се извършва с бутални и шнекови
преси (екструдери). Проучването върху нашия
и международен пазар сочи, че клиентите на
този продукт предпочитат брикети, произведени със шнекови преси. Макар, че при това
производство има по-високи експлоатационни
разходи, произведените с тези преси брикети
имат редица предимства в сравнение с буталните. На първо място това е по-високата
плътност на брикетите (ρ=1200÷1400 kg/m3),
а оттук и по-високата им калоричност. Наличието на централен отвор в брикетите осигурява по-пълното им и устойчиво горене, с
отделяне на по-малко димни газове. Полученият продукт има по-високи якостни качества,
по-голяма хомогенност, влагоустойчивост и
трайност. Шнековите преси се отличават с побезшумна работа и по-висока производителност при по-малка маса, но имат по-високи
енергийни (0,6 kWh/kg) и амортизационни
разходи в сравнение с буталните (0,5 kWh/kg)

1. Характеристика на процеса на уплътняване
на раздробена биомаса с шнекови преси
В основата на технологията за производство на брикети от растителна биомаса стои
процесът на непрекъснато пресоване във
формовъчен канал. Раздробената биомаса от
захранващия бункер 1, чрез винта 2 се подава
към шнековия винт (фиг. 1). От експлоатаци-
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то триене в тази камера и скоростта на въртене на шнека (600 до 800 min-1) биомасата
се загрява до 200÷2500С. Това води до парообразуване и пластифициране на естественно
свързаващите компоненти (лигнин и др.) в
биомасата. Коничната опашка в края на пресовия винт способства за повишаване на плътността на брикетите. Поради загуба на еластичност на материала, макропоровото пространство се свива, а контактните повърхности
между частиците се увеличават. Между отделните частици се образуват локални мостове и се развива процес на взаимно сцепление
[2, 7, 8].

онни съображения, шнекът по-често е съставен от две части – транспортна 4 и пресова 5
и завършва с конична опашка. Пресовият
винт, поради по-високото налягане и триене,
на което е подложен се износва по-бързо.
Това налага неговото периодично подменяне.
Пресовата камера 7 е с конусна форма и в
нея по протежение на винта се създава градиент на налягането върху материала. В края на
конусния канал, налягането може да достигне
до 150-200 MPa, а аксиалното усилие на винта – до 800 kN, което предизвиква значителни
сили на триене. Натискът от пресовия винт
уплътнява и хомогенизира сместа по цялото й
сечение. Следствие на вътрешното и външно-

Фиг. 1. Общ вид на шнекова преса за брикетиране и схема на основните работните органи

напречното сечение на канала. Затягащите
механизми могат да бъдат механични (лостови, клинови, пружинни или винтови) и хидравлични, като последните се отличават с поплавно и бързо действие. Чрез промяна на
усилието се установява необходимото специфично налягане при пресоване.
Шнековите преси са конструктивно пригодени за нагряване и охлаждане на цилиндричната част на прес-формата. От проведените
експериментални изследвания е установено,
че оптималната температура при пресоване
на лигноцелулозна маса в матричния канал е
около 280÷2900С [2, 8]. При тази температура разходът на енергия е най-малък, а износването на матрицата е минимално. Пониската температура изисква по-високо налягане, съответно това води и до по-висок разход на енергия и по-ниска производителност.
По-високата температура на матричния канал
осигурява по-висока степен на карбонизация и
съответно до намаляване на триенето. Това
води до намаляване на силите на триене, кое-

Нагрятата биомаса след пресовата камера
се подлага на натиск в матричния (екструзионен) канал (6) на прес-формата (8), където
налягането достига максималната си стойност
и се формира брикет с непрекъсната дължина. Температурата в този участък на пресата
достига над 2800С. За нейното ограничаване и
поддържане на оптимална работна температура е желателно в прес-формата да се инсталира система за подържане на температурата (9 и 10). Следствие на високата температура на канала, по повърхността и вътрешното отверстие на брикета се образува карбонизиран тънък слой. Той служи като водозащитна и твърда обвивка при съхранението и
транспортирането на продукта, а също така
се явява и лубрикант за по-лесното преминаване на брикета през стените на канала.
Формата и размерите на брикетите са в
пряка зависимост от формата и сечението на
матричния канал. Матриците са снабдени с
опори и затягащи механизми за регулиране на
усилията. С тях се настройват размерите на
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Горното уравнение (2) може да се приеме
за основно уравнение на пресоването в шнековите преси за брикетиране на растителна
биомаса. С негова помощ може да се определи налягането, необходимо за получаване на
брикети с определена плътност. Стойността
на параметрите С и а зависят от вида на пресования материал и фракционния състав. За
установяване на тези параметри, в настоящето изследване са използвани данни за раздробена дървесна маса и слама, определени по
експериментален път [5, 6].
Налягането в шнековите преси по хода на
винта се изменя по експоненциален закон
(фиг. 2). В началната зона на подаване на
материала от т. А до т. В налягането не се
повишава и p1=0. От т. В до т. С е зоната на
транспортиране и предварително уплътняване, където налягането нараства бавно от 0 до
p2. Зоната на компресия започва в началото
на пресовата конусна камера от т. С със
стойност на налягането p2 и нараства бързо
по експонента до максималната си стойност
p3 в т. D. Зоната на екструзия, намираща се в
матричния канал се характеризира с постоянно налягане и се описва с отсечката DЕ, като
налягането е p3=p4=pmax=const.

то пък понижава налягането, съответно влошава денсификацията и намалява плътността
на брикета. За да не се влоши плътността и
съответно качеството на брикетите, както и да
се намали рискът от самозапалване, матрицата не бива да се прегрява.
2. Методи и обекти на изследването
Основен показател, с който се характеризира процеса на уплътнение и пресоване на
насипни материали е крайната плътност на
денсифицирания продукт. В настоящето изследване това е плътността на произведения
брикет от растителна биомаса. Съществуват
изследвания, описани в литературата, в които
с помощта на емпирични уравнения се описва
този показател. Един от популярните и широко
използвани методи, използван в процесите на
уплътняване на фуражи от растителен произход е основан на твърдението, че плътността
на материала в процеса на пресоване нараства непрекъснато, нормалното напрежение в
пресовата камера е равномерно разпределено, а изменението на силите при пресоване не
зависят от скоростта на деформацията [4, 6].
Имайки предвид, че физико-механичните качества на растителната маса за брикетиране
са същите или сходни, можем да приемем, че
в процесите на пресоване с шнекови механизми ще са изпълнени горните предпоставки.
От това допускане следва, че производната на
налягането спрямо плътността на пресования
материал е непрекъсната функция от приложеното налягане f(p) и може да се изрази с
уравнението
d(p)
(1)
f (p) 
,
d()

където
p е текущото налягане;
ρ – плътността на пресования материал.

Фиг. 2. Диаграма на изменението на налягането
при пресоване с шнекова преса

От проведените изследвания върху процеса
на пресоване е установено, че функцията f(p)
може да се приеме за линейна. След интегрирането на уравнение (1) и извършването на
необходимите преобразования се получава
следното уравнение
(2)
p  C. ea(    0 )  1 ,
където
С и а са постоянни параметри на уравнението;
ρ0 – началната плътност на материала.



Установяването на определено налягане в
пресовата камера изисква съответстващо
противодействие от страна на изходния отвор.
В процеса на екструзия (изтегляне) на брикета, това може да стане чрез създаване на необходимите сили на триене върху стената на
матричния канал. По такъв начин екструдирания брикет се явява опората, която да осигури
необходимото противодействие. В съответствие със законите за равновесие е необходимо
да бъде изпълнено условието
 
(3)
FD  FTP  0 ,
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След като уравнения (4) и (5) се заместят в
уравнение (2), дължината на канала на матрицата L може да бъде определена по формулата:
S 1
(6)
L  . , m.
P .f

където
FD е силата по остта на шнека, реализирана в края на уплътняващата камера и началото на матричния канал в т. D1 (фиг. 2);
FTP – силата от триене в матричния канал.
Силата FD зависи от големината на осевото
налягане p в т. D и от сечението на канала на
матрицата, което е еднакво със сечението на
брикета. Големината на силата FD се определя
с израза
FD=p.S, N,
(4)
където
p е максималното налягане по оста на
шнека в края на уплътняващата камера в т. D, p=pD=p3=pmax, Pa, (фиг. 2);
S – сечението на канала на матрицата,
m2.

Уравнение (6) дава възможността да се определи минималната дължина на матричния
канал, за реализиране на необходимото налягане в пресовата камера. Произвежданите
брикети най-често са с кръгово, квадратно
или шестоъгълно сечение (тип „Pini&Kai”).
Необходимата минимална дължина на матрицата за съответното сечение може да се определи по следните формули:
- за брикети с кръгло сечение –
d
L
, където d е външният диаме4..f
тър на брикета;
- за брикети с квадратно сечение –
a където a е страната на брикеL
,
4..f
та;
- за брикети с форма на правилен шестоъгълник– L  3.a , където a е стра4..f
ната на брикета.
Горните уравнения могат да се използват
за построяване на графични зависимости, с
които да се определя дължината на матричния
канал за производство на брикети с определена форма, сечение и плътност.

Силата на триене FTP зависи от разпъващата сила, породена от страничното налягане в
брикета, която действа в напречната посока
на движението, коефициента на триене и
площта на вътрешната повърхност на канала.
За определяне на разпъващите сили и коефициентите на триене на раздробена дървесна
маса и слама в условия на пресоване под
високо налягане и температура, могат да се
използват експерименталните данни, установени от Модин и Ерошкин [6], Йосифов [2] и
Мелников [5]. С тези изследвания са установени зависимостите между нормалното и
страничното разпъващо налягане, триенето и
температурата. За изчисляване на силите на
триене в матричния канал може да се използва формулата
(5)
FTP  f .p..P.L, N,
където
f е коефициентът на триене между
пресования материал и стените на
матрицата [5,6];
ε – коефициентът на пропорционалност, известен и като коефициент на
„псевдотечливост”. С него се изразява
отношението между големината на
нормалното налягане при напречното
разширение на материала в канала и
големината на осевото налягане p [4,
5];
P – периметърът на матричния канал,
m;
L – дължината на матричния канал, m.

3. Резултати и дискусия
Налягането в пресовата камера, необходимо за денсифициране на раздробена дървесина с начална плътност от 125 kg/m3 до 250
kg/m3 е определено съгласно методиката,
описана в т. 2. Въз основа на това са построени графични зависимости, дадени на фиг. 3.
С помощта на тези зависимости лесно може
да се установи необходимото налягане p, по
зададени начална обемна маса на дървесината ρ0 и желаната плътност на брикета ρ. По
аналогичен начин са построени графични зависимости, за пресоване на раздробена житна
слама с начална плътност от 50 kg/m3 до 150
kg/m3 (фиг. 4).
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Фиг. 3. Изменение на специфичното налягане при пресоване на раздробена дървесина в зависимост от плътността

Фиг. 4. Изменение на специфичното налягане при пресоване на раздробена житна слама в зависимост от
плътността

по-незначително подобряване на качеството
на брикетите, поради което следва, че те са
по-неефективни и нерентабилни.
От получените зависимости се установява,
че за намаляване на работното налягане в
пресовата камера и същевременно за получаване на брикети с достатъчна плътност и качество е необходимо да се използва суровина
с по-голяма насипна плътност (обемна маса).
Това може да се постига с по-интензивно раздробяване на растителната маса на фракции
със състав на частиците от 0,5 до 5 mm.
За определяне на дължината на матричния
канал, в зависимост от сечението на брикета
и условията на пресоването са изведени някои
примерни графични зависимости, представени
на фиг. 5 и фиг. 6. За определяне на коефициентите на триене и псевдотечливост на пресования материал са използвани експериментални данни за стърготини от иглолистна и

От графиките на фиг. 3 и фиг. 4 се вижда,
че суровините с по-малка обемна маса изискват по-високо налягане за получаване на брикети с определена плътност. Получените зависимости показват, че при увеличаване на
налягането над 100-120 MPa, плътността на
брикетите се повишава по-незначително. Този
факт е по-силно изразен при използването на
изходна суровина с по-малка обемна маса.
Работата с по-високо налягане в шнековите
преси води до по-високи енергийни разходи и
по-бързо износване на работните органи.
Според изследванията на проф. Йосифов [2]
върху качествените показатели на брикети,
получени при пресоване на дървесна биомаса
е установено, че те се подобряват позначително в интервала от 50 до 125 MPa,
след което се променят незначително. Тези
факти сочат, че режимите за работа с шнекови преси с налягания над 120 MPa водят до
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MPa и Т=1750C [5]. Показаните зависимостите изразяват изменението на дължината на
канала според размерите на сечението и диаметъра на брикети с кръгово сечение и според големината на страната – за брикети с
квадратно и шестоъгълно сечение.

широколистна дървесина. Пресмятанията за
определяне на дължината на канала L са извършени въз основа на методиката, описана в
т. 2. За основа са използвани емпирични данни, характерни за специфично налягане и
температура на материала, съответно p=100

Фиг. 5. Изменение на дължината на канала на матрицата, в зависимост от диаметъра и страната на канала
за прес-форма с кръгово или квадратно сечение

Фиг. 6. Изменение на дължината на матрицата, в зависимост от страната на канала, за прес-форма със
сечение на правилен шестоъгълник „Pini&Kai”

които се произвеждат брикети с високи качествени показатели.
От проведеното научно изследване могат
да се направят следните изводи и препоръки:
1. Доразвит е физичният модел за определяне на специфичното налягане в
шнекови преси за денсифициране на
растителна и дървесна биомаса;
2. Обосновано е необходимото налягане в
шнековите преси за брикетиране на
раздробена слама и дървесна стърготини, при което да се произведат брикети с определена плътност;
3. Установено е, че при пресоване на суровина с по-голяма насипна маса е необходимо по-ниско налягане за получаването на брикети с определена плътност. По-ниската насипна маса предполага по-високо налягане и съответно
по-високи енергийни и амортизационни
разходи;
4. Разработена е методика за определяне
на дължината на канала на матрицата
на шнекови преси. Установени са някои
характерни случаи при пресоването на
дървесни стърготини;
5. За намаляване на амортизационните и
енергийните разходи при работа с шнекови преси се препоръчва максималното специфично налягане да не превишава 120 MPa. Препоръчително е ра-

От получените зависимости е видно, че
увеличението на размерите на напречното
сечение на канала на матрицата, респективно
сечението на брикетите, води до увеличението
на дължината на канала L. При зададена дължина на канала, с намаляване на сечението
ще се повиши нормалното странично налягане
и съответно съпротивлението от триене. Това
ще доведе до увеличение на осевото налягане
от страна на шнека, в резултат на което ще се
повиши и плътността на брикетите.
Дължината на матричния канал, необходима за производство на брикети, получени при
други условия на пресоване – вид на материала, налягане, температура и т.н., както и
такива с други форми или размери, може да
се изчисли по аналогичен начин, като се използва методиката в т. 2.
Изводи и препоръки
Използването на растителна биомаса за
производство на топло и електроенергия има
важно значение при изпълнението на общата
стратегия за увеличаване на относителния дял
на ВЕИ. Големите потенциални възможности,
с които разполага нашата страна са предпоставка за по-рационално използване на растителния ресурс от горското и селското стопанство за производство на био-брикети. Един от
перспективните методи за производство
включва в тази технология шнекови преси, с
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3.

ботното налягане в пресовата камера
да бъде в границите на 70 до 120 MPa.
6. Препоръчва се изходната суровина да
има по-дребен фракционен състав
(0,5÷5 mm), с което да се увеличи
обемната й маса. Това ще доведе до
снижаване на енергийните и амортизационни разходи при производството.
Резултатите от проведеното изследване
имат теоретичен и приложен характер. За
оптимизиране на конструктивните и технологични параметри на шнековите преси е необходимо да се проведат още изследвания. Разработването на нови модели ще помогне за
развитието и усъвършенстването на пресите.
Това съответно ще доведе до подобряване на
качеството на продукта и до намаляване на
енергийните и експлоатационните разходи.
Крайната цел е по-нататъшното развитие на
стратегията за използване на биоенергията,
като Възобновяем Енергиен Източник.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
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ANALYSIS OF SCREW PRESSES PARAMETERS USED IN THE PRODUCTION
OF BIOMASS BRIQUETTES
Konstantin Marinov, Georgi Vukov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The production of energy from renewable sources is one of the main aims in the European Union’s strategy in
the sphere of the stable development and safety of the environment, which was accepted in December 2008.
According to this strategy, by 2020 20% of the energy in Europe will be produced from renewable sources, including biomass. The production of briquettes from wood and plant fragments is one of the ways for usage of
produced biomass. This paper focuses on theoretical investigations, made on screw presses that are used for production of briquettes from wood fragments. Some basic parameters of screw presses, which influence the work of
these machines, are also determined.
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АВТОМАТИЗИРАНА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕ НА
ПОВЪРХНОСТНИ ПОКРИТИЯ ВЪРХУ ДЪРВЕНИ И МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ
Част 1. Избор и внедряване на газови горелки в инсталацията
Ненчо Делийски, Лъчезар Николов
Лесотехнически университет, София
Резюме
В настоящата работа се описва разработването и внедряването от авторите на автоматизирана енергоефективна инсталация за нанасяне на повърхностни покрития върху дървени и метални конструкции. В първата част на работата се представя научно обоснованият избор и внедряването на газови горелки, с помощта на които се произвежда топлинната енергия в
инсталацията. Във втората част на работата се описва и илюстрира графично и снимково реализираното автоматично управление на горелките и се представят постигнатите технико-технологични и икономически резултати.
Ключови думи: дървени конструкции, метални конструкции, боядисване, сушене, газови горелки, вентилатори.
Key words: wooden structures, metallic structures, painting, drying, gas burners, fans.

Увод
Нанасянето на повърхностни покрития е
важна съставна част в процесите на производство на разнообразни метални, дървени, пластмасови и други конструкции и изделия. Основни цели, които се преследват с него, са получаване на качествена повърхност и добър външен вид за изделията, използвани в интериора,
и ефективна антикорозионна защита на конструкциите, разположени на открито.
Предмет на настоящата работа е описание
на разработена и внедрена от авторите автоматизирана инсталация за нанасяне и сушене на
повърхностни покрития върху дървени, метални или пластмасови конструкции в две камери,
която е съобразена с изискванията на конкретен потребител. В първата част на работата се
представя изборът и внедряването на газови
горелки за производство на топлинна енергия в
инсталацията, а във втората част е описано
автоматичното управление на избраните горелки.

топлинна енергия с вентилационни камери: G1,
G2 и G3. Всеки генератор съдържа газова горелка – съответно ВG1, ВG2, ВG3 и нагнетателен вентилатор, задвижван от трифазен електродвигател – съответно МG1, МG2 и МG3.

Фиг. 1. Схема на нагнетателната вентилационна част
на инсталацията

Технологично описание на инсталацията
В предишна работа на авторите е дадена и
описана подробно технологичната схема на
автоматизираната инсталация [1]. Размерите на
двете еднакви камери (4х3х15 m), участващи в
инсталацията, позволяват върху колички в тях
да се вкарват и боядисват метални или дървени
конструкции и изделия с разнообразни габаритни размери.
Всяка от камерите е снабдена с нагнетателна и смукателна вентилационни инсталации. На
фиг. 1 е показана нагнетателната вентилационна част на автоматизираната инсталация на
двете камери. Тя се състои от 3 генератора на

Смукателната част на инсталацията се състои от по 3 вентилатора за всяка камера, задвижвани от трифазни електродвигатели. Нейна
основна функция е отвеждането на вредните
емисии от зоната на нанасяне на покритието
върху конструкциите.
Нагнетателната част на инсталацията служи
за компенсиране на изсмукания въздух и подаване на топъл такъв в камерите с цел осигуряване на нормални условия за работа и сушене
на боядисаните конструкции и изделия.
В режим на нанасяне на повърхностното
покритие в I. Камера тя се захранва от генера-
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торите G1и G2. Тогава системата за автоматично управление (САУ) на инсталацията с помощта електродвигателя MS1 отваря управлявания от него шибър, а в режим на сушене на
нанесеното покритие тази камера се захранва
само от G1. В режим на нанасяне на покритие
във II. Камера тя се захранва от G3 и G2 (тогава САУ чрез MS2 отваря друг шибър), а в режим на сушене на покритието – само от G3.
Режимът за сушене на нанесеното покритие
протича с рециркулация на нагнетявания в камерите въздух. За осигуряването й САУ с помощта на електромагнитните разпределители
YA1 и YA2 включва пневматично управляеми
клапи на G1 и G3.

C
D
E
F
F2
H
I
L

150
392
278
168
145
137
286
45

(продължение)
221
422
508
216
351
152
305
84

Технически параметри на газовите горелки
Избраните газови горелки са двустепенни и
са снабдени с микропроцесор, имащ управляващи и диагностични функции. Двустепенната
им работа гарантира висока енергийна ефективност и прецизно удовлетворяване на топлинните изисквания към инсталацията. В табл.
2 са приведени техническите параметри на
двата модела горелки.

Избор на типа на газовите горелки в инсталацията
При научно обоснованото топлинно оразмеряване на инсталацията в [2] е установено, че
необходимата топлинна мощност на генераторите G1 и G3 (фиг. 1) възлиза на 231 kW, a на
генератора G2 – на 261 kW. Въз основа на
тези данни, след обстойно проучване и сравняване помежду им на техническите параметри
на достъпните на международния пазар газови
горелки с различна мощност [3, 4], за използване в инсталацията са избрани следните два
модела горелки на италианската фирма Riello:
тип Riello Gulliver BS4D за генераторите G1 и
G3 и тип Riello RS34MZ за генератор G2.
Тези горелки се характеризират с минимизирани габаритни размери, което благоприятства монтирането им към горивните камери на
генераторите. На фиг. 2 е показан общият вид
и габаритните размери на двата типа горелки, а
в табл. 1 са дадени стойностите на размерите
им.

Табл. 2. Технически параметри на горелките
Модел
НаименоваДименсия
ние на параBS04
RS34MZ
метъра
Топлинна
kW
110240
125390
мощност
Mcal.h-1
95212
108336
Калоричност
kWh.Nm-3
8,6
8,6
на природен
Mcal.Nm-3
7
7
газ G-25
Плътност на
kg.Nm-3
0,78
0,78
G-25
Максимална
Nm3.h-1
консумация
1329
1548
на G-25
Калоричност
kWh.Nm-3
25,8
25,8
на газ пропан-3
21
21
Mcal.Nm
бутан
Плътност на
2,02
2,02
газ пропанkg.Nm-3
бутан
Максимална
консумация
Nm3.h-1
4,39,5
516
на газ пропанбутан
ЕлектрозахPh/Hz
1/50
1/50
ранване
V
23010% 23010%
Инсталирана
електрическа
kW
0,53
0,75
мощност
Емисии на СО mg.kWh-1
<40
<40
Емисии на
mg.kWh-1
<80
<80
NOx
Звуково наляdB (A)
71
75
гане
Работна тем0
С
040
040
пература

Фиг. 2. Общ вид на горелка Riello Gulliver BS4D
Табл. 1. Основни размери на горелките (в mm)
Размер на
Модел на горелката
фиг. 2
BS4D
RS34MZ
A
300
442
B
150
221
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рестартиращ бутон, който е централен
оперативен елемент и служи за управление на горелката, както и за активиране/дезактивиране
на
диагностичните
функции;
- многоцветен светлинен елемент, който
осигурява визуално и интерфейсно диагностициране.
Извършва се два вида диагностика - визуална и интерфейсна, независимо от това, дали
горелката функционира нормално или е регистриран някакъв проблем. За осъществяването
на вторият вид диагностика се използва адаптер
и компютър с подходящ софтуер.
-

Директиви
Стандарти
Сертификати

(продължение)
90/396/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, 98/37/EEC, 92/42/EEC
EN 679 – LVR 92 – BlmSchV 1996
CE 0085 AQ0409 BUWAL –
Nr.100010

От анализа на табл. 2 се вижда, че техническите, експлоатационните и екологичните
параметри на горелките съответстват изцяло на
съвременните европейски изисквания и стандарти, като:
- топлинната мощност на предназначената
за използване в генераторите G1 и G3
горелка модел BS04 варира в диапазона
от 110 до 240 kW при изискуема за найстудените дни на годината мощност от
231 kW;
- топлинната мощност на предназначената
за използване в генератора G2 горелка
модел RS34MZ варира в диапазона от
125 до 390 kW при изискуема максимална мощност за този генератор от
261 kW.
Всяка горелка е комплектована с два основни елемента:

Работен диапазон и избор на газов тракт
На фиг. 3 е показан работният диапазон на
горелката тип Riello Gulliver BS4D. Графиката
на тази фигура показва връзката между налягането на газа, измерено в горивната глава, и
топлинната мощност на горелката. С прекъсната линия е отбелязан работният диапазон по
време на първата степен, а с непрекъсната полезното работно поле по време на едновременната работа на двете степени на горелката.

Фиг. 3. Работен диапазон на горелката тип Riello Gulliver BS4D

Горелките са пригодени за поставяне на
захранващите ги елементи и отляво, и отдясно.

В зависимост от топлинната мощност на горелките и приложеното налягане в газозахран-
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ващата ги верига се избира подходящ газов
тракт (фиг. 4).

3 – антивибриционна група;
4 – манометър;
5 – филтър;
6 – пресостат за газ;
7 – предпазен вентил;
8 – регулиращ вентил за I и II степен;
9 – регулатор на налягане;
10 – газосигнализатор;
11 – адаптер за тракта газопровод-горелка;
12 – горелка;
p1 – налягане в горивната глава;
p2 – входящо налягане на филтъра;
L1 – газов тракт, L – горивен тракт.

Фиг. 4. Общ вид на газовия тракт на горелка

С помощта на диаграмата от фиг. 5 се определя спадът на налягането в газопровода и
въз основа на това се избира подходящият газов тракт.

Показаният на фиг. 4 газов тракт включва
следните компоненти и буквени означения:
1 – входяща тръба за газ;
2 – ръчен кран;

Фиг. 5. Определяне на спада на налягането в съществуващ газопровод или избор на нов газопровод към горелката

Диаграмата на фиг. 5 може да се използва
за избор на нов газов тракт, при условие че
производителността на горивото и дължината
на газопровода са известни. Диаметърът на
газозахранващите тръби се определя въз основа на желания спад на налягането. Диаграмата
използва газ метан като еталон. Ако за гориво
на горелката се използва друг газ, тогава се
прилага коригиращ коефициент, който трансформира производителността на газа в неговия
метанов еквивалент.

Следва да се отбележи, че при определяне
на размера на газопровода се взема под внимание противоналягането, формиращо се в
горивната глава вследствие на процеса на горене.
След като се определи производителността
на горивото (виж горната скала на диаграмата)
се тръгва вертикално надолу до пресичане на
линията, показваща диаметъра на тръбите. От
тази точка, движейки се хоризонтално наляво
се достига линията, съответстваща на дължина-
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та на газопровода. Продължавайки вертикално
надолу, по долната скала се определя спадът
на налягането в горивната глава на горелката.
След изваждане на определения по този начин
спад на налягането от стойността на налягането, измерено с манометъра (поз.4 на фиг.3),
се определя точната стойност на налягането и
въз основа на нея се избира правилният газов
тракт.
Например, ако измереното с манометъра
налягане е 20 mbar, дължината на газопровода
е 15 m, използваният газ е G25, неговата топлинна производителност е 9,51 mc.h-1 [3], а
корекционният му коефициент r е 0,62 (виж
правоъгълника в долната лява част на фиг. 5),
то тогава се постъпва по следния начин:
1. Определя се метановият топлинен еквивалент на използваното от горелката гориво по
уравнението
V
(1)
Vметан  G25 ,

ва действителното работно налягане рраб на
горелката, т.е.

рраб  ризм  рспад

(2)

В разглеждания пример по уравнение (2) се
получава, че рраб  20  1,4  18,6 mbar.
6. С използване на установения спад на налягането в горивната камера по фиг. 4 се определя топлинната мощност на горелката. При
р спад  1,4 mbar се оказва, че топлинната мощност е равна на 193 kW.
Заключение
Избраните и описани в настоящата работа
газови горелки са внедрени в инсталацията и са
пуснати в експлоатация (фиг. 6 и фиг. 7).

r

където

Vметан е метановият топлинен еквивалент
на горивото (в случая на газ G25), mc.h-1;
VG25  9,51 mc.h-1 – топлинната производителност на газ G25;
r  0,62 - корекционният коефициент на
газ G25 съгласно фиг. 5.
Фиг. 5. Горелка тип BS04, монтирана на генератор
G1

След заместване на стойностите на VG25 и r
в уравнение (1) се получава, че в разглеждания
случай Vметан  15,34 mc.h-1.
2. От стойността на Vметан  15,34 върху
горната дясна скала на фиг. 5 се тръгва надолу, до достигането на диаметъра Ф на захранващата газова тръба – в случая Ф=1¼”.
3. От пресечната точка с Ф=1¼” се тръгва
наляво до достигане на линията, съответстваща
на дължината L на газозахранващата тръба – в
случая L=15 m.
4. От пресечната точка с L=15 m се слиза
надолу и по долната скала на диаграмата се
определя спадът на налягането, получен от
противоналягането в горивната глава на горелката. В разглеждания пример този спад се
оказва равен на 1,4 mbar.
5. От измереното с манометъра налягане
pизм  20 mbar се изважда установеният по

Фиг. 6. Горелка тип RS34MZ, монтирана на генератор G3

Изложената в работата методика за избор
на газовите горелки може да бъде използвана
при разработването и внедряването на разнообразни топлоенергийни газови инсталации в
индустрията.

диаграмата на фиг. 5 спад на налягането
рспад  1,4 mbar, в резултат на което се получа-
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ENERGY EFFECTIVE AUTOMATED INSTALLATION FOR APPLAYNG SURFACE
COATINGS ON WOODEN AND METALLIC STRUCTURES
Part 1. Choice and putting into work of the gas burners in the installation
Nencho Deliiski, Lachezar Nikolov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
In the present work the elaboration and realization by the authors of automated installation for energy effective
applying and drying surface coatings on wooden and metallic structures is presented. In the first part of the work
the scientifically based choice and putting into work of the gas burners are given. With the help of the burners the
heat energy in the installation is produced. In the second part of the work the realized automatic control of the gas
burners is described and illustrated by graphs and photographs. The achieved technical, technological and
economical results have also been presented.
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АВТОМАТИЗИРАНА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕ НА
ПОВЪРХНОСТНИ ПОКРИТИЯ ВЪРХУ ДЪРВЕНИ И МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ
Част 2. Автоматично управление на газовите горелки в инсталацията
Ненчо Делийски, Лъчезар Николов
Лесотехнически университет, София
Резюме
В настоящата работа се описва разработването и внедряването от авторите на автоматизирана инсталация
за нанасяне на повърхностни покрития върху дървени и метални конструкции. В първата част на работата се
представя научно обоснованият избор и внедряването на газови горелки, с помощта на които се произвежда
топлинната енергия в инсталацията. Във втората част на работата се описва и илюстрира графично и снимково
реализираното автоматично управление на горелките и се представят постигнатите технико-технологични и
икономически резултати.
Ключови думи: дървени конструкции, метални конструкции, боядисване, сушене, газови горелки, вентилатори.
Key words: wooden structures, metallic structures, painting, drying, gas burners, fans.

Увод
Предмет на настоящата работа е описание
на разработена и внедрена от авторите автоматизирана инсталация за нанасяне и сушене на
повърхностни покрития върху метални, дървени или пластмасови конструкции или изделия в
две камери. В първата част на работата [2] е
описан изборът и внедряването на газови горелки за производство на топлинна енергия в
инсталацията. В настоящата втора част подолу е описано автоматичното управление на
избраните горелки и регулирането с тяхна помощ на технологично изискуемите температури
в камерите.

на вентилатора, нагнетяващ нагретия от горелката въздух;
TL – н.о. контакт на регулиращо устройство, управляващо първата (нискотемпературната) степен на горелката;
TH – н.о. контакт на регулиращо устройство, управляващо втората (високотемпературната) степен на горелката;
CH1 – програмируем брояч на общата продължителност (в h) на работата на първата
степен на горелката;
CH2 – брояч на общата продължителност на
работата на втората степен на горелката;
X7 – куплунг със 7 извода, към които се
присъединяват следните електрически връзки:
към L1 – фазата на променливото напрежение 220V AC, захранващо главата
на горелката,
към заземителния извод на Х7 – заземителният проводник на горелката,
към N – нулата на напрежението, захранващо BG,
към T1 – единият извод на устройството
TL,
към T2 – вторият извод на устройството
TL,
към S3 – единият извод на HL,
към B4 – единият извод на CH1;
X4 – куплунг с 4 извода, към които се
присъединяват
следните
електрически
връзки:
към B5 – единият извод на CH2,

Електрическа схема на газовите горелки
На фиг. 1 е показана електрическата схема
на избраните в [1] газови горелки за използване
в автоматизираната инсталация. Тя е една и
съща и за двата избрани модела горелки на
италианската фирма Riello: тип Riello Gulliver
BS4D за генераторите на топлинна енергия G1
и G3 и тип Riello RS34MZ за генератор G2 в
инсталацията.
Означенията и предназначението на показаните на схемата на фиг. 1 елементи е следното:
BG – горивна глава на горелката;
SB – превключвател двупозиционен;
FU – предпазител срещу късо съединение;
HL – лампа сигнална;
TS – нормално отворен (н.о.) контакт на
пресостат, разположен във въздушния поток
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към T6 – единият от изводите на устройството TH,
към T7 – не се свързва нищо,
към T8 – вторият извод на устройството
TН.

на покритие (боядисване) може да работи алтернативно само една от камерите, като едновременно с това другата камера може да работи
в режим на сушене на покритието. И двете
камери могат едновременно да работят в режим на сушене на покритието.
На фиг. 2 е показана електросхемата, с помощта на която се осъществява изборът на
режимите за работа на двете камери – нанасяне на покритието (боядисване) или сушене на
покритието.
С буквите а, b, c и d в десния край на схемата са означени връзките към следващите
вериги в управлението на инсталацията, част от
които са показани на фиг. 3 и фиг. 4. С буквите e, f, g и h в левия долен край на схемата са
означени връзките към силовите вериги на
електродвигателите MG1, MG2 и MG3 на нагнетателните вентилатори в инсталацията (виж
фиг. 1 в [1]).

Фиг. 1. Електрическа схема на горелките

Избор на режими за работа на инсталацията
Съгласно технологичното задание за разработване на инсталацията, в режим на нанасяне

Фиг. 2. Електросхема на избора на режими за работа на камерите в автоматизираната инсталация

Т – трансформатор 220V AC/24V AC,
чрез който САУ се захранва с безопасно за
обслужващия персонал напрежение 24V
AC;
K1÷K6 – релета междинни, с чиито н.о. и
н.з. контакти се осигуряват технологични
блокировки и управление на съответни изпълнителни елементи в САУ. Контакти на
тези релета участват в показаните на фиг.
3 и фиг. 4 схеми, с помощта на които се
включват и изключват горелките в инсталацията;

Означението и предназначението на отделните елементи на автоматиката в показаната на
фиг. 2 електросхема е следното:
SBM – превключвател триполюсен пакетен, с помощта на който се подава захранващо напрежение 380V AC към системата
за автоматично управление (САУ) на инсталацията;
SBA – бутон авариен самозадържащ;
FM – предпазител автоматичен триполюсен;
FA, FT, FC – предпазители автоматични;
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KV1÷KV6 – контактори, управляващи
електродвигателите на смукателните вентилатори в инсталацията;
KT4 и КТ5 – таймери, с които се задава
времеинтервалът, след изтичането, на който от момента на включване на нагнетателните вентилатори на генераторите G1 и
G3 да се включат електромагнитите YA1 и
YA2 (виж фиг. 1 в [1]), задействащи пневматичните цилиндри, които управляват
въздухонасочващите клапи на тези генератори за осигуряване на рециркулация на
въздуха в камерите;
SB1 и SB2 – еднополюсни 3-позиционни
превключватели.
При завъртане на ръчките на тези превключватели наляво се избира в камерите да се
провежда режим на боядисване, означен на
схемата чрез Р.
При завъртане на ръчките им надясно се
избира в камерите да се провежда режим на
сушене на нанесената вече боя върху изделията (положение D). В средно (неутрално) положение на ръчките на тези превключватели в
камерите не се провежда нито нанасяне, нито
сушене на боята;
Gas – н.з. контакт на газосигнализатор.
При липса на загазеност в помещението от
изтичане на подавания към горелките газ този
контакт е затворен и инсталацията функционира нормално.
При задействане на сигнализатора този
затворен до момента н.о. контакт се отваря и
прекъсва захранването към САУ на инсталацията.

Фиг. 3. Регулатори за управление на температурата
в камера I (R1 и R3) и в камера II (R2 и R4)

Първите две от релетата, означени с RxH,
където с „х” е означен поредният номер на
регулатора, се задействат едновременно, когато текущата стойност на температурата PV в
съответната камера превиши зададената стойност на температурата SP.
Вторите две (т.е. третото и четвъртото) релета на регулаторите, означени с RxL, се задействат едновременно, когато текущата стойност на температурата в камерата превиши
стойност, равна на SP – dT, където dT e програмируемо цяло число, въвеждано с помощта
на клавиатурата на регулатора.
Тогава, т.е. при изпълнение на условието
PV>SP, затворените дотогава техни н.о. контакти се отварят и осигуряват изключване на II.
(високотемпературната) степен на горелките.
При изпълнение на условието PV>(SP–dT)
н.о. контакти на тези релета се отварят и изключват първата (нискотемпературната) степен
на горелките, като при това остава да работи
само втората им степен.

Регулиране на температурата в камерите
Задаването и поддържането на технологично
необходимите температури в двете камери на
инсталацията се осъществява с помощта на 4
броя микропроцесорни програмируеми регулатори R1R4.
Чрез регулаторите R1 и R2 се задава и регулира температурата съответно в камера I и
камера II в режим на нанасяне на покритието, а
с R3 и R4 – в режим на сушене на покритието
(фиг. 3). Регулаторите са снабдени с по 4 управляващи релета.

Управление на горелките в инсталацията
На фиг. 4 е показана принципната електросхема за автоматично управление на газовите
горелки на 3-те генератора за топлинна енергия в инсталацията. Действието й е следното.
А. При режим на нанасяне на покритието върху
конструкции или детайли в камера I
За осъществяване на този режим превключвателят SB2 на фиг. 2 трябва да се намира в
позиция 0 или D. Тогава, при поставяне на
превключвателя SB1 от същата схема в пози-
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ция Р, се задействат релетата K1 и K2, а също
контакторите KV1, KV2 и KV3, които включват
електродвигателите на смукаталните вентилатори в I. камера (показано е в [1]).
Отварянето на н.з. контакт K1 във веригата
111 на фиг. 2 изключва възможността камера II
да работи едновременно с камера I в режим на
нанасяне на покритието. Затварянето на н.о.
контакт K1 (81) на фиг. 3 подава захранващо
напрежение на регулатора R1 и той преминава
в режим на измерване, визуализация и регулиране на температурата в камера I в избрания
режим за работа в нея. При това се затварят
неговите н.о. контакти R1L (79) и R1H (80),
които във веригата 91 на фиг.4 изпълняват
ролята на регулиращите устройства ТL и ТH от
фиг. 1. По този начин се подготвят за включване първата и втората степени на горелката
ВG1.
Затварянето на други 2 броя н.о. контакти
K1 осигурява включването на контакторите,
управляващи електродвигателите MG1 и MG2
на нагнетателните вентилатори в инсталацията
(показано е в [2]). Вследствие на това н.о. контакт на пресостата BG1:TS (88-89) на фиг. 4 е
затворен. Тогава затварянето на н.о. контакт
K2 (88), заедно с показаното в [2] затваряне на
н.о. контакт K7 (88-89) осигурява подаване на
захранващо напрежение към изводите X7:L1 и
X7:N на горивната глава на горелката ВG1 (8889), при което тя се запалва и се включват и
двете нейни степени.
По аналогичен начин през затворилите се
н.о. контакти K2 (93), K8 (93-94) и BG2:TS
(93-94) на фиг. 4 се подава захранващо напрежение към горивната глава на горелката ВG2
(93-94), при което тя се запалва и се включват
и двете нейни степени. Едновременно с това се
включва електродвигателят MS1 (показано е в
[2]), който отваря управлявания от него шибър
и произвежданият от генератор G2 горещ въздух се насочва към камера I, заедно с постъпващия в нея горещ въздух от G1.
При повишаване на температурата в камера
I и изпълнение на условието PV>(SP–dT) затворените до момента н.о. контакти R1L (91 и
96) на релетата R1L на регулатора R1 се отварят и изключват първите степени на горелките

ВG1 и ВG2, като при това остават да работят
само вторите им степени.
При по-нататъшното повишаване на температурата в камера I, когато PV>SP, затворените до момента н.о. контакти R1Н (91 и 96) на
релетата R1Н на регулатора R1 се отварят и
осигуряват изключване на вторите степени на
горелките ВG1 и ВG2.
При понижаване на температурата в камера
I до стойност, при която се изпълнява логическото
условие
PV≤(SP–dT),
се
затварят
н.о.контакти R1L и R1Н (91 и 96) на релетата
на регулатора R1, което предизвиква запалване
и на двете степени на горелките ВG1 и ВG2.
По-нататъшното регулиране на температурата в камера I при избрания режим за работа
в нея се осъществява по гореописания начин,
докато приключи нанасянето на покритие върху
конструкциите.
Б. При режим на нанасяне на покритието върху
конструкции или детайли в камера II
За осъществяване на този режим превключвателят SB1 на фиг. 2 трябва да се намира в
позиция 0 или D. Тогава, при поставяне на
превключвателя SB2 в позиция Р, се задействат
релетата K4 и K5, а също контакторите KV4,
KV5 и KV6, които включват електродвигателите
на смукаталните вентилатори в I. камера (показано е в [1]).
Отварянето на н.з. контакт K4 (4) на фиг. 2
изключва възможността камера I да работи
едновременно с камера II в режим на нанасяне
на покритието. Затварянето на н.о. контакт K5
(82) на фиг. 3 подава захранващо напрежение
на регулатора R2. Затварянето на неговите н.о.
контакти R2L и R2H (96) на фиг. 4 подготвя за
включване първата и втората степени на горелката ВG2.
Затварянето на н.о. контакт K5 (98), заедно
с показаното в [2] затваряне на н.о. контакт K9
(98-99) при включен електродвигател МG3 осигурява подаване на захранващо напрежение
към горивната глава на горелката ВG3, при
което тя се запалва и се включват и двете нейни степени.
По аналогичен начин през затворилите се
н.о. контакти K5 (94) и K8 (93-94) при включен
електродвигател МG2 се подава напрежение

1
По-нататък в текста в малки скоби се означава само номерът на електрическата верига на САУ, в която се намира съответният елемент.
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към горивната глава на горелката ВG2, при
което тя се запалва и се включват и двете нейни степени. Едновременно с това се включва
електродвигателят MS2 (показано е в [2]), който отваря управлявания от него шибър и произвежданият от генератор G2 горещ въздух се
насочва към камера II, заедно с постъпващия в
нея горещ въздух от G3.
При превишаване на температурата в камера II и изпълнение на условието PV>(SP–dT)
н.о. контакти R2L (96 и 101) на релетата R2L
се отварят и изключват първите степени на
горелките ВG2 и ВG3, като при това остават да
работят само вторите им степени.

При по-нататъшното повишаване на температурата в камера II и изпълнение на условието
PV>SP, н.о. контакти R2Н (96 и 101) на релетата R1Н се отварят и осигуряват изключване
на вторите степени на горелките ВG2 и ВG3.
При понижаване на температурата в камера
II до стойност, при която PV≤(SP–dT), се затварят н.о. контакти R2L и R2Н (96 и 101) на релетата на регулатора R2, което предизвиква
запалване и на двете степени на горелките ВG1
и ВG2.
По-нататъшното регулиране на температурата в камера II се осъществява по описания
начин до приключване на нанасянето на покритието.

Фиг. 4. Електросхема за автоматично управление на газовите горелки в инсталацията

инсталацията (показано е в [2]). Тогава затварянето на трети н.о. контакт K3 (89), заедно с
показаното в [2] затваряне на н.о. контакт K7
(88-89) осигурява подаване на напрежение
горелката ВG1 (88-89), при което се включват
и двете й степени. Произвежданият от нея горещ въздух с помощта на нагнетателния вентилатор по тръбопровод се насочва към камера I.
След изтичане на настроеното му време се
задейства релето KТ4. То включва електромагнит на пневматичен разпределител (показано е
в [1]). Той задейства пневматичен цилиндър,
който управлява въздухонасочваща клапа, осигуряваща рециркулация на нагнетявания въздух
в камерата.
При повишаване на температурата в камерата и изпълнение на условието PV>(SP–dT)

В. При режим на сушене на покритието върху
конструкциите и детайлите в камера I
За осъществяване на този режим превключвателят SB2 на фиг. 2 може да се намира във
всяка от трите му позиции. Тогава, при поставяне на превключвателя SB1 в позиция D, се
задейства релето K3 и получава захранване
релето за време KТ4.
Затварянето на н.о. контакт K3 (86) на фиг.
3 подава захранващо напрежение на регулатора R3. Затварянето на неговите н.о. контакти
R3L и R3H във верига 91 на фиг. 4 подготвя за
включване първата и втората степени на горелката ВG1.
Затварянето на друг н.о. контакт K3 осигурява включване на контактора, управляващ
двигателя на първия нагнетателен вентилатор в
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н.о. контакти R3L (91) на едно от релетата R3L
на регулатора R3 се отваря и изключва първата
степен на ВG1. При по-нататъшното повишаване на температурата в камерата при PV>SP,
се отваря н.о. контакт R3Н (91) и се изключва
и втората степен на ВG1.
При понижаване на температурата в камерата до стойност, при която PV≤(SP–dT), се
затварят н.о.контакти R3L и R3Н (91), което
предизвиква запалване и на двете степени на
горелката ВG1.
По-нататъшното регулиране на температурата в камера I се осъществява по описания
начин, до приключване на сушенето.

При понижаване на температурата в камерата до стойност, при която PV≤(SP–dT), се
затварят н.о.контакти R4L и R4Н (101), което
предизвиква запалване и на двете степени на
горелката ВG3.
По-нататъшното регулиране на температурата в камера II се осъществява по описания
начин, до приключване на сушенето.
Следва да се отбележи, че задаваните посредством клавиатурата на регулаторите за
температура стойности на SP и dT зависят от
вида на покритието, нанасяно върху дървените,
металните или пластмасовите конструкции, а
също така са различни за режимите на нанасяне и на сушене на покритията в камерите.

Г. При режим на сушене на покритието върху
конструкциите и детайлите в камера II
За осъществяване на този режим превключвателят SB1 на фиг. 2 може да се намира във
всяка от трите негови позиции. Тогава, при
поставяне на превключвателя SB2 в позиция D,
се задейства релето K6 и получава захранване
таймерът KТ5.
Затварянето на н.о. контакт K6 (87) на
фиг.3 подава захранващо напрежение на регулатора R4. Затварянето на неговите н.о. контакти R4L и R4H във верига 101 на фиг. 4,
подготвя за включване ВG3.
Затварянето на друг н.о. контакт K6 осигурява включване на контактора, управляващ
двигателя на третия нагнетателен вентилатор в
инсталацията (показано е в [2]). Тогава затварянето на н.о. контакт K6 (99), заедно с показаното в [2] затваряне на н.о. контакт K9 (9899) осигурява подаване на напрежение към
ВG3 (98-99), при което и се включват и двете й
степени. Произвежданият от нея горещ въздух с
помощта на нагнетателния вентилатор по тръбопровод се насочва към камера II.
След изтичане на настроеното му време се
задейства таймерът KТ5, който включва електромагнит на пневматичен разпределител, различен от този за камера I (показано е в [1]).
Той задейства пневматичен цилиндър, който
управлява въздухонасочваща клапа, осигуряваща рециркулация на нагнетявания въздух в
камера II.
При повишаване на температурата в камерата, когато PV>(SP–dT), н.о. контакт R4L
(101) се отваря и изключва първата степен на
горелката ВG3. При по-нататъшното повишаване на температурата в камерата, когато
PV>SP, се отваря н.о. контакт R4Н (101) и се
изключва и втората степен на ВG3.

Резултати от внедряването на инсталацията
Внедряването на описаната автоматизирана
инсталация във фирма „МКИ” ООД, гр. София
по-твърди изцяло обосноваността на използваната методика за аеродинамичното и топлинното й оразмеряване, което е описано в [3], а
също
за
проектирането
на
машинноконструктивната и на електрическата й части.
Тази методика може да бъде използвана при
аналогични случаи за решаване на задачи,
свързани с автоматизираното нанасяне и сушене на повърхностни покрития върху дървени,
метални или пластмасови конструкции, изделия
и детайли.
На фиг. 5 е показан фрагмент от лицевия
панел на електротаблото в САУ, с участието
върху него на 3-позиционните превключватели
SB1 и SB2, с които се избира желаният режим
за работа в камерите.

Фиг. 5. Общ вид на превключвателите SB1 и SB2

На фиг. 6 е показан друг фрагмент от лицевия панел на електротаблото в САУ, на който
се виждат 4-те температурни регулатора в инсталацията.
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която се осигурява рециркулация на въздуха в
една от камерите в режим на сушене на покритието.
Използването на инсталацията в автоматичен режим се характеризира с висока енергийна ефективност, надеждно функциониране и
пригодност за осигуряване на разнообразни
технологични условия за нанасяне и сушене на
повърхностни покрития върху дървени и метални конструкции.
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Фиг. 6. Общ вид на регулаторите R1, R2, R3 и R4

Фиг. 7. Общ вид на пневмоцилиндъра и клапата

На фиг. 7 е показана управляваната от
пневматичен цилиндър клапа, с помощта на

AUTOMATED ENERGY EFFECTIVE INSTALLATION FOR APPLAYNG SURFACE
COATINGS ON WOODEN AND METALLIC STRUCTURES
Part 2. Automated control of the gas burners in the installation
Nencho Deliiski, Lachezar Nikolov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
In the present work the elaboration and realization by the authors of automated installation for energy
effective applying and drying surface coatings on wooden and metallic structures is presented. In the first part of
the work the scientifically based choice and putting into work of the gas burners are given. With the help of the
burners the heat energy in the installation is produced. In the second part of the work the realized automatic
control of the gas burners is described and illustrated by graphs and photographs. The achieved technical,
technological and economical results have also been presented.
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КАМЕРА ЗА БОЯДИСВАНЕ НА МЕТАЛНИ И ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ
Лъчезар Николов, Пейчо Мърваков
Лесотехнически университет, София
Резюме
В настоящата работа се описват проблемите съпътстващи нанасянето на различни видове повърхностни
покрития (лакове, боя, байц, грунд), и тяхното отстраняване от зоната на работа, влиянието на вредните емисии изхвърляни в околната среда и образувани в зоната на боядисване. Представена е технология на камера за
боядисване на метални и дървени конструкции, начините на циркулация на сушилния агент и режимите на
работа.
Ключови думи: дървени конструкции, метални конструкции, боядисване, сушене, сушилен агент, камера за
боядисване.
Key words: timber construction, metal construction, painting, kiln, kiln agent, camera for painting.

сушене, при които защитното покритие изсъхва и се втвърдява.
Разглежданата камера е показана на фиг. 1
е за нанасяне на повърхностни покрития на
метални и дървени конструкции. Размерите на
конструкциите, които ще се боядисват в камерата са с размери максималната дължина
12 метра и максималната ширина 3 метра.
От там са определени и габаритните размерите на камерата, а именно дължина 15 метра и
ширина 4 метра. Височина е предвидена да
бъде 3 метра, за да може да се разположат
осветителните тела и безпроблемно да се
извършват производствените процеси.
В проекта са предвидени два броя камери
К1 и К2 фиг. 1. Това е необходимо, за да
може да се увеличи производителността на
работа, тъй като в една камера могат да се
боядисват само конструкции на едно ниво.
Производителността на камерата се определя
от технологията на нанасяне и продължителността на сушене на повърхностното покритие. Продължителността на нанасяне на повърхностното покритие върху конструкцията
протича в рамките на 15-20 минути на всяко
изделие, а продължителността на сушене е
многократно по-дълго След окончателното
изсъхване и втвърдяване на нанесения слой се
нанася следващия. Това определя и работата
в камерата, като времето за боядисване на
детайлите технологично е многократно помалко от времето за сушене на нанесения
слой.
За всяка една камера е предвидена система от канали за циркулация на въздуха, автоматика за регулиране параметрите на сушилния агент и вентилационна камера за осигуряване на аеродинамика на въздушния поток и

Увод
Получаването на декоративни и защитни
покрития при производството на метални и
дървени конструкции е свързано с ръчно нанасяне на повърхностните материали. Нанасянето на повърхностните покрития, най-често
се извършва от работник с пистолет със сгъстен въздух, тъй като голямото разнообразие
на конструкциите не позволява използването
на автоматизирани линии или роботи за този
тип производства.
Целта на проекта е създаване на работна
среда отговаряща на санитарно–хигиенните
норми в работното помещение и вредни емисии изхвърляни в атмосферата, която не превишава пределно допустимите норми на концентрации.
Навлизането на европейските директиви и
изискванията за опазване на човешкото здраве
и околната среда и прилагането на екологичните норми за допустими емисии в атмосферата, доведе до използването на специализирани работни помещения. Това са работни
помещения наречени камери. Камерите са
термоизолирани помещения изградени с индивидуална вентилационна система, отоплителна система и автоматика за поддържане на
подходящи параметри на микроклимата.
1. Устройство на камерата
Начинът на работа на тези съоръжения е
определен от технологията и спецификата на
самия производствен процес. При повърхностното нанасяне на защитни покрития се разграничават два процеса на последователност
на изпълняваните операции, а именно процес
на боядисване, при който се нанася определено количество защитно покритие и процес на
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Фиг. 1. Технологична схема на разпределение на камери К1 и К2
Легенда: К – камера; В - взривозащитени осеви вентилатори; ВК – вентилационни камери

рите представляват двойна картонена гофрирана материя с ширина 750 мм с отвори на
двата листа разположени шахматно един
спрямо друг, при което въздуха променя посоката на движение и по този начин става
филтрирането на едрите частици.
Нагнетяването на загретия въздуха се извършва през отвори в тавана на камерата
фиг. 3. Отново е изградена кухина с междинен таван, на който са разположени филтърни
пана. Филтърните пана представляват филтрираща материя със силиконово покритие с
висока степен на очистване. Това позволява с
нагнетявания въздух в камерата да не се
вкарват прахови фракции, които да полепнат
по лакирания детайл и да се образуват дефекти на покритието.

необходимото количество топлина за поддържане на температура на работната среда.
Предвидено е луминесцентно осветление.
Вкарването и изкарването на конструкциите
във всяка една камера се извършва през една
и съща врата и се осъществява с вагонетка по
релсов път. Всичко това е определено от големите размери и тегло на конструкциите.
Всяка една камера е с изграден смукателен под (фиг. 2), през който се изсмукват
вредностите разпространявани при работата с
пистолет със сгъстен въздух. Смукателният
под е разделен с междинна кухина от основния под и представлява площадка покрита с
мрежести пана тип „гетерос”, за да може
работника да се движи по цялата площ на
камерата. Под мрежестите пана са разположени филтри за очистване на въздуха. Филт-

Фиг. 2. Смукателен под

Фиг. 3. Колектор за нагнетяване на въздуха в камерата

за грубо очистване на въздуха, вентилаторна
секция, отоплителна секция и колектор за
насочване на потока. В смесителната секция е

Вентилационната камера фиг. 4 е секционен тип с топлоизолационни панели и е изградена от смесителна секция, филтърна секция
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зано на фиг. 5. Засмукването на въздуха от
камерата става през пода, като има междинната кухина между пода и площадката за работа. Междинната кухина е разделена на три
равни части с размери пет метра дължина и
четири метра ширина. Това е необходимо за
да се осигури равномерно засмукване на въздуха по цялата дължина на камерата. Филтрирането на въздуха при повърхностното нанасяне се извършва с гофрирана картонена
материя разположена непосредствено под
работния под на камерата. Въздухът преминава през отвор в долния външен ъгъл на страничната стена и постъпва в колектор разположен странично на камерата. Вентилатора за
засмукване на въздуха от камерата е разположена върху колектора. След което чрез
система от въздуховоди въздуха се изхвърля в
атмосферата. Изхвърлянето на въздуха от
всяка една инсталация става над билото на
сградата, в която са разположени камерите.

разположена клапа, която осигурява работа
на системата в два режима: режим на рециркулация и режим на свеж въздух. Вентилаторната група включва два броя двойно смучещи
центробежни вентилатори с изнесен отвън
двигател. Предаването на въртеливото движение на електродвигателя към оста на вентилаторите се извършва с ремъчна предавка.
Отоплителната секция е топлообменник с
горивна камера. Използвана е горелка на
природен газ на фирма Riello Bruciatori
Legnago S.p.a. – Италия.

Фиг. 5. Смукателна инсталация

Балансирането на изсмуквания въздух от
камерата се извършва чрез нагнетателна инсталация. За двете камери обработката на въздуха се осъществява посредством три вентилационни камери (ВК1, ВК2 и ВК3) и чрез
система от канали се подава към камерите за
боядисване. Тъй като времето за боядисване в
камерата е много кратко в сравнение на сушенето технологично в двете камери едновременно няма да се боядисва. Това довежда
до използването на втората вентилационна
камера ВК2 за двете камери К1 и К2, като
въздуха се подава чрез отварянето на клапи
МК1 или МК2 съответно към камера К1 или
към камера К2, в която се извършва процес
за боядисване. При режим на боядисване в
камера К1 работят съответно вентилационни
камери ВК1 и ВК2, а при работа в камера К2
работят съответно ВК2 и ВК3.

Фиг. 4. Схема на вентилационни камери ВК1, ВК2,
ВК3

2. Режим на работа на системата
Камерата е предвидена да работи в два
режима: режим на боядисване и режим на
сушене.
2.1. Режим на боядисване
Смукателната инсталация на всяка камера
е предвидено да се извършва с три броя взривозащитени осеви вентилатори В1, В2 и В3 за
камера К1 и В4, В5 и В6 за камера К2 пока-

369

Лъчезар Николов, Пейчо Мърваков

рен датчик в камерата отчита температурата
на работната среда и подава информацията
към регулатора. Той от своя страна сравнява
получената температура от датчика с температурата предварително зададена. При температура по-ниска от зададената регулатора
подава сигнал към горелката, която стъпаловидно увеличава подаваната мощност до максималната и по този начин повишава температура на подавания въздух към камерата. Горелката е двустъпална, което осигурява работа при две мощности. При температура повисока от зададената регулатора изпраща
сигнал към горелката за да понижи съответно
подаваната мощност и да превключи на пониска мощност. Тези команди се извършват
през целия период на работа на системата
независимо дали тя работи в процес на боядисване или в процес на сушене като регулатора се стреми да регулира температурата на
работната среда в интервал от 2о от зададената температура.
В заключение предложената камера за боядисване на метални и дървени конструкции
позволява да се създаде работна среда отговаряща на санитарно–хигиенните норми в
работното помещение и вредни емисии изхвърляни в атмосферата, която не превишава
пределно допустимите норми на концентрации.

2.2. Режим на сушене
След приключване процеса на боядисването на конструкцията и напускане на обслужващия персонал от камерата оператора превключва системата в процес на сушене. Процесът на сушене се извършва индивидуално за
всяка една камера поотделно. За циркулация
на сушилния агент, в камерата К1 се използва
вентилационна камера ВК1, а за циркулация
на сушилния агент в камера К2 се използва
вентилационна камера ВК3. При този режим
на работа е възможно едновременната работа
на двете камери.
В първият момент на сушенето се отделят
най-голямо количество летливи вещества.
През този период в камерата се нагнетява
само свеж въздух, които осигурява бързото
съсъхване на повърхностния слой. След изтичане на този период концентрацията на летливите вещества намалява, което позволява
работа на системата на рециркулация. Като
продължителността на работа на системата
на свеж въздух е предварително зададен.
Превключването от режим на свеж въздух в
режим на рециркулация се извършва автоматично във вентилационната камера чрез превключване на клапата в смесителната камера.
Това осигурява намаляване на разходите за
отопление и намаля себестойността на изделието. Рециркулацията се осигурява с връзка
от канали между камера К1 и смесителната
секция на вентилационната камера ВК1 и съответно връзка между камера К2 и смесителната секция на вентилационна камера ВК3.
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3. Система за автоматично регулиране
Регулирането на параметрите на работната
среда се извършва от система за автоматично
регулиране (САР). Разположения температу-

CAMERA FOR PAINTING OF METALLIC AND TIMBER CONSTRUCTIONS
Lachezar Nikolov, Peicho Marvakov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
In the present research paper the problems accompanying the coating with different types of surface covers
(polishes, paints, stains, grunds) and their removal from the zone of work, the influence of harmful emissions
thrown out in the environment and formed in the zone of painting are described. The technology of a camera for
painting of metal and timber constructions, the ways of circulation of the kiln agent and the regimes of work are
represented.
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АЕРОДИНАМИЧНО И ТОПЛИННО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КАМЕРА ЗА БОЯДИСВАНЕ
НА МЕТАЛНИ И ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ
Лъчезар Николов
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Резюме
Настоящата работа дава методика за изчисляване на баланса на въздуха и вредностите, определяне организацията на въздухообмена и параметрите на сушилния агент в камера за боядисване на метални и дървени
конструкции. Описана е последователността на избора и аеродинамичното изчисляване на елементите, изграждащи системата за обработка и циркулация на сушилния агент в камерата.
Ключови думи: дървени конструкции, метални конструкции, боядисване, аеродинамика, баланс на въздух,
камера за боядисване.
Key words: timber construction, metal construction, painting, aerodynamics, balance of air, camera for
painting.

различна продължителност в зависимост от
технологията на работа.

Увод
Камерата е топлоизолирано затворено
прост-ранство, в което от работник се извършва ръчно боядисване на детайли с шприц
пистолет. Тя е със собствена вентилационна
система и система за циркулация на сушилния агент, която има смукателна инсталация
за отвеждане на замърсения въздух от помещението, нагнетателна инсталация, която да
осигури необходимата температура на въздуха в камерата и да компенсира изхвърляния
въздух от смукателната инсталация.
Необходимата топлина за извършване на
технологичните операции и за загряване на
въздуха, нагнетяван в камерата, се осигурява
от отоплителната инсталация.
Цел на настоящата работа е да се предложи методика за аеродинамично и топлинно
оразмеряване на камера, в която се осъществява нанасяне и последващо сушене на повърхностни покрития върху метални или дървени конструкции.

Определяне дебита на смукателната инсталация в режим на боядисване
Смукателна инсталация осигурява улавяне
и отвеждане на мъглата, образуваща се в камерата при нанасянето на повърхностното
покритие върху детайлите с помощта на
пневматичен пистолет. Провеждането на този
режим изисква да се поддържат подходящи
параметри на средата във въздушното пространство на камерата.
Дебитът на смукателната инсталация се
определя въз основа на скоростта на улавяне
на вредностите в камерата. Тази скорост
трябва да бъде по-голяма от скоростта на
дифузия на вредностите (  0,1 m.s-1), които се
отделят при изпълнение на технологичната
операция.
Оптималната скорост на улавяне v x се
определя от допустимата концентрация  на
вредностите, които се отделят при нанасянето
на повърхностното покритие, а именно:
при   10 mg.m-3;
v x  0,2  0,5 m.s-1
-1
при 1    10 mg.m-3;
v x  0,7  1,0 m.s
при   1 mg.m-3.
v x  1,2  1,5 m.s-1

Аеродинамично оразмеряване на камерата
Методиката на изчисляване на аеродинамичните и топлинните параметри на сушилния
агент е разработена за два режима на работа
на камерата за боядисване. Първият е режим
на боядисване, при който се извършва нанасянето на повърхностното покритие с пистолет със сгъстен въздух, а вторият е режим на
сушене, през който става изсушаването и
втвърдяване на повърхностното покритие.
Вторият режим протича в камерата без
участието на работник. Двата режими са с

При боядисването на детайлите, освен молекулната дифузия, съществува и така наречената турбулентна дифузия. Вземайки под
внимание това обстоятелство, приемаме горната граница за този вид вредност, равна на
v x  0,5 m.s-1.

371

Лъчезар Николов

Необходимият дебит на въздуха в смукателната инсталация се определя по уравнението
(1)
L см  3600 v xF ,
където

Gн2 – масовият дебит на въздуха, рециркулиран в системата, kg.s-1;
Gсм – масовият дебит на въздуха от
смукателната инсталация, kg.s-1;
p – делът на рециркулация въздух, %.
Мвр – масата на вредностите, отделяни

L cм е дебитът на инсталацията, m3.h-1;
-1
v x - скоростта на улавяне, m.s ;
F - площта, към която е отнесена скоростта на улавяне, m2.

от помещението, mg.s-1;
k н1 – концентрацията на вредното вещество в свежия въздуха, mg.m-3;
k н2 – концентрацията на вредното вещество в рециркулиралия въздух през
вентилационната система, mg.m-3;
k см – концентрацията на вредното

Определяне дебита на смукателната инсталация в режим на сушене
Процесът на сушене на нанесеното повърхностно покритие се определя от параметрите
на сушилния агент и технологичното време за
изсъхване на покритието при тези параметри.
За икономия на топлинна енергия в камерата
за загряване на въздуха е възможно да се
използва процент на рециркулация на сушилния агент.
Циркулацията на сушилния агент в камерата се осъществява по схемата, дадена на фиг.
1.

вещество в изсмуквания от помещението въздух, mg.m-3;
н1 – плътността на свежия въздух,
постъпващ в помещението, kg.m-3;
н2 – плътността на рециркулирания
въздух през вентилационната система,
kg.m-3;
см – плътността на изсмуквания от
помещението въздух, kg.m-3.
След определянето на необходимото количество въздух за двата режима на оразмеряване на вентилационната система и режима
на вентилатора, се избира по-голямото от
двете. Регулирането на дебита на вентилатора
за втория режим на работа може да се извърши по един от следните начини:
- Чрез дроселиране в системата. Този
метод променя хидравличните загуби в
системата и променя работната точка
на работа на вентилатора;
- Чрез промяна на честотата на въртене
на лопатковото колело. При този метод се регулират оборотите на вентилатора при зададени предварително на
инвертора аеродинамични параметри
на системата;
- Чрез завъртане на потока на входа на
вентилатора с помощта на направляващ апарат.

Фиг. 1. Схема на циркулацията на сушилния агент
в камерата

Необходимото количество въздух за сушене и циркулация в сушилното пространство се
определя от системата уравнения с три неизвестни за баланса на въздуха и вредностите в
помещението при приет определен процент на
рециркулация на изсмуквания въздух в камерата.
В съответствие с показаната на фиг. 1 схема на циркулация, системата на балансовите
уравнения има вида:
Gн2  p Gсм
(2)
Gн1  Gн2  Gсм  0
(3)
k н1
k н2
M G
G
G
вр
н1 
н2 
см
н1
н2

k см
см

0

Проверка за концентрация на вредности
Вследствие работата при нанасянето на
повърхностното покритие от работника в зоната на работа се отделят голямо количество
вредни емисии. Това налага да се направи
проверка за концентрацията на вредности в
камерата и проверка за концентрация на

(4)

където

Gн1 е масовият дебит на нагнетявания в
камерата свеж въздух, kg.s-1;
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вредни емисии, изхвърляни в атмосферата.
Последните трябва да отговарят на санитарнохигиенните изисквания и норми за пределно
допустимата концентрация (ПДК) на вредни
емисии в атмосферата.
Проверката за концентрация на вредности
в работното помещение се извършва за съставката от рецептурата на материала за повърхностното нанасяне върху изделието, която има най-малка пределно допустима концентрация.
Циркулацията на вредностите в камерата
при процес на сушене се осъществява по
схемата, дадена на фиг. 2.

н1 – плътността на нагнетявания въздух през вентилационната система,
kg.m-3;
н2 – плътността на въздуха, постъпващ неорганизирано в помещението,
kg.m-3;
см – плътността на изсмуквания от
помещението въздух, kg.m-3.
Общата концентрация на вредностите в камера с еднопосочно действие се определя по
уравнението
k1
k2
kn
(5)

 
 1,
ПДК 1 ПДК 2
ПДК n
където
k1÷kn са концентрациите на n броя
вредности с еднопосочно действие;
ПДК1÷ПДКn – пределно допустимата
концентрация на тези вредности;

Фиг. 2. Схема на циркулацията на вредности
в камерата при процес на сушене

Проверка за концентрация на вредни емисии k ем (в mg.m-3), изхвърляни в атмосферата

За определяне концентрацията в камерата
се използва система от уравнения за баланс
на въздух и вредности в помещението, която
има вида:
Gн1  Gн2  Gсм  0
(3а)
k н1
M G
G
н2
вр
н1 
н1

k н2
н2

G

k см
0
см 
см

се прави по уравнението
М 
(6)
k ем  вр см  k ПДК ем
Gсм
където
Мвр са вредностите, изхвърляни в ат-

(4а)

мосферата, mg.s-1;
см – плътността на въздуха, изхвърлян

където

в атмосферата, kg.m-3;
Gсм – масата на въздуха от смукателната инсталация, kg.s-1;
k ПДКем – пределно допустимата концент-

Gн1 е масовият дебит на свежия въздух, нагнетяван през вентилационната
система, kg.s-1;
Gн2 – масовият дебит на въздуха, постъпващ неорганизирано в камерата от
изискването за 10% дебаланс на механична вентилация, kg.s-1;
Gсм – масовият дебит на въздуха от

рация на емисиите, mg.m-3.
Прави се проверка за кратността на въздухообмена в камерата, която трябва да отговаря на противопожарните норми. Тази кратност
се определя по зависимостта:

смукателната инсталация, kg.s-1;
Мвр – вредностите, отделяни в помещението, mg.s-1;
k н1 – концентрацията на вредното вещество в нагнетявания въздух през
вентилационната система, mg.m-3;
k н2 – концентрацията на вредното вещество във въздух, а постъпващ неорганизирано в помещението, mg.m-3;
k см – концентрацията на вредното ве-

L см ,
(7)
Vкам
където
Vкам е обемът на камерата, m3;
L см – изчисленият по уравнение (1)
nkp 

дебит на смукателната инсталация на
камерата, m3.h-1.

щество в изсмуквания от помещението
въздух, mg.m-3;

След направената проверка, ако вредностите надвишават пределно допустимите норми
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или нормативния коефициент на кратност на
въздухообмена, е необходимо да се коригира
необходимото количеството въздух в системата и да се направи отново проверката. Ако
направената проверка определи наличието на
концентрации на вредности по-ниски от пределно допустимите норми за разчетен масов
дебит на смукателната инсталация Gраз се
избира по-големият от двата масови дебити.
Спрямо него се изчисляват аеродинамичните
и топлинните параметри на системата за циркулация на сушилния агент.
Уравнението за определяне на разчетеното
количество въздух Lраз (в m3.h-1) се определя
по зависимостта:
L раз 

където

Gраз


Определяне сечението на въздуховодите
Диаметърът на въздуховодите в инсталацията D (в m) се определя по уравнението
4L раз
,
(11)
D
3600 ..v.n
където
v е скоростта на въздуха в изходящата
тръба, m.s-1 (оптимално скоростта на
въздуха трябва да бъде 810 m.s-1);
Lраз – разчетения дебит на въздуха
уравнение (8), m3.s-1;
n – брой на тръбите.
След изчисляването на диаметъра се избира стандартен диаметър на въздуховода и се
определя действителната скорост на въздуха в
него по уравнението
4.Lраз
,
(12)
 
3600..D2 .n
където D е стандартният избран диаметър, m.

(8)

Gраз – разчетения масов дебит, kg.h-1;
ρ – плътност на въздуха, kg/m-3.

Нагнетателна инсталация осигурява компенсиране на изхвърляния въздух от смукателната инсталация в камерата. Дебитът на
нагнетявания въздух в камерата се определя
от изискването за дебаланс на механична вентилация за този тип съоръжения. Предвижда
се 10% отрицателен дебаланс на механична
вентилация, при което не се допуска излизането на вредностите от камерата в съседните
помещения. Дебитът на нагнетателната инсталация (в m3.h-1) се определя по зависимостта
(9)
Lн  0,9.L см ,
където L cм e дебитът на смукателната инста-

Определяне на хидравличните загуби
Хидравличните загуби (в Ра) се реализират
в следните участъци:
- На входа на вентилационните отвори
P 1:
. 2
(13)
P1   1. 0
2
където
ξ1 е местното съпротивление на входа
на вентилационните отвори;
ρ – плътността на въздуха, kg.m-3;
v0 – скоростта на изсмукване, m.s-1.
Във филтъра и металната конструкция
на камерата P2. Хидравличните загуби
в този участък се определят в зависимост от използваните филтърни материи и спецификата на конструкцията
на камерата.
- В изходящата тръба P3:
2
 l
 .
(14)
P3     2  1 ,
D
 2
където
l е дължината на участъка, m;
 – коефициентът на триене -;
2 – сумата от коефициентите на
местни съпротивления от внезапно
стесняване на потока, местни съпротивления от внезапно разширение на
потока и в колената.
-

лация, m3.h-1.
Аеродинамично изчисляване на системата за
циркулация на сушилния агент
Скоростта на изсмукване през вентилационните отвори на камерата  0 (в m.s-1) се
определя по уравнението
Lраз
(10)
0 
3600.n.f
където
Lраз е разчетения дебит въздух уравнение (8), m3.h-1;
n - броя на смукателните отвори:
f – площта на един смукателен отвор,
m2;
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(18)
Qт  c в .Gн .t н  t вн .103 ,
където
Gн е масовият дебит на нагнетявания
въздух, kg.s-1;
t н – температура на нагнетявания въздух, 0С;
t вн – външната температура, 0С;
c в =1006.J.kg-1.K-1 – специфичният
топлинен капацитет на въздуха.

Общите хидравлични загуби в инсталацията
са сума от хидравличните загуби в отделните
участъци, т.е.
P=P1+P2+P3
(15)
Избор на вентилатор
Налагането Pв (в Ра) и дебитът Lв (в m3.h1
) на вентилатора се избират въз основа на
общите хидравлични загуби и дебита на въздуха, като се предвижда и 10% запас, съгласно уравненията
(16)
Рв  1,1.Р
(17)
L в  1,1.L

Заключение
Разработената методика за определяне на
аеродинамичните и температурни параметри
на сушилния агент в камера за боядисване на
изделия ще подпомагане проектантската работа при оразмеряването и проектирането на
такъв тип и подобни на тях съоръжения.

Определяне на топлинната мощност на системата за загряване на въздуха
Необходимата топлинната мощност на
системата за загряване на въздуха в камерата
се определя и при двата режима на работа на
камерата (режим на боядисване и режим на
сушене), като се приема по-голямата от изчислените мощности за двата режима. Системата за регулиране осигурява автоматично
поддържане на температурния режим за полекия технологичен режим.
Топлинната мощност на нагревателната
система Qт (в kW) се определя по уравнението:
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AERODYNAMIC AND HEAT CALCULATION OF CAMERA FOR PAINTING OF
METALLIC AND TIMBER STRUCTURES
Lachezar Nikolov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The present work gives the methods for calculations of the balance of air and damages, definition of the organization of air circulation and the parameters of the kiln agent in a camera for the painting of the metal and timber construction. The consequence of the choice and aerodynamic calculations of the elements building the system for processing and circulation of the kiln agent in the camera are described.
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МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ХИДРАВЛИЧНИТЕ ЗАГУБИ НА РЪКАВНИ ТЪКАННИ
ФИЛТРИ
Петър Николов
Лесотехнически университет, София
Резюме
Натрупването на прах по повърхността на ръкавите води до увеличаване загубите на филтъра. Това от своя
страна води до промяна режима на работа на ръкавните тъканни филтри. По дадената методика се установява
промяната на хидравличните загуби по време на работа на ръкавните тъканни филтри.
Ключови думи: тъканни филтри, хидравличните загуби.
Key words: fabric filters, hydraulic losses.

да запазват максимално възможна
въздухопроницаемост през време на
работа;
- да имат ниска себестойност.
Целта на работата е с предложената
методика да се установи хидравличното
съпротивление на чиста филтърна тъкан и
промяната му по време на работа, както и
концентрацията на прах във въздуха след
филтърното съоръжение (степен на очистване).

Увод
Ръкваните тъканни филтри спадат към
въздухоочистващи
устройства
за
фино
очистване на въздуха. Намират широко
приложение за улавяне на различни видове
прах. Пълното улавяне обаче е възможно при
подходящо подбрани тъкани. Използват се
тъкани от естествени влакна (памучни,
вълнени), нетъкан текстил и др. Те трябва да
отговарят на следните условия:
- да имат стабилност на размерите и
свойствата, висока механична якост и
издръжливост
на
износване
при
многократни огъвания;
- да дават възможност за бързо и лесно
отстраняване на задържания в порите
прах (регенерация);

-

Методика на изследването
За провеждане на тези изследвания в
лабораторията по пневматичен транспорт към
ЛТУ е монтирана лабораторна инсталация
показана на фиг. 1.

Фиг. 1. Схема на опитната инсталация

Ръкавният тъканен филтър 6, с площ 1 m2
се монтира на стенда за изпитване с помощта
на метална скоба стегната в основата на
ръкава. Тъканта трябва да бъде достатъчно
опъната, за да се избегнат гънки. За платове,

при който въздухопропускливостта може да е
различна между двете лица на плата се
отбелязва коя страна е изпитана. Включва се
засмукващ вентилатор 5 принуждаващ въздуха
да премине през ръкава за изпитване. С
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kм - поправъчен коефициент на микроманометъра;
kтр - попръвъчен коефициент на пневмометричната тръба;
Δ - поправъчен коефициент на атмосферните условия.

помощта на диафрагма 2
се регулира
въздушния поток до нужното ниво. С
диафрагма 4 се измерва дебита на въздуха
преминаващ през тръбната системата 3. С
микроманометър 8 се измерва налягането,
което с помощта на диафрагма 2 определя
дебита Q (скорост на филтрация 95 m3.m-2.
min-1, 115 m3.m-2.min-1, 135 m3.m-2.min-1). С
помоща на микроманометър 7 се измерва
налягането
определящо
хидравличното
съпротивление на чиста филтърна тъкан преди
подаване на прах в аеросместта.
За дозиране на подаваното количесво прах
(3,5 g; 5,5 g; 7,5 g) се използва дозиращ шнек
1 с регулируеми обороти. Основната му част е
вал с навита около него винтова повърхнина.
Той е поместен в корито долната част на
сечението, на което има формата на
полуцилиндър. Коритото е затворено с капак. В
единия край на капака има отвор за подаване
на шлайфпрах. На срещуположния край на
дъното на коритото е направен отвор за
подаване на шлайфпраха в системата. С
регулиране оборотите на шнека се променя и
количеството
шлайфпрах
постъпващо
в
инсталацията. Измерванията се повтарят през
равен интервал от време като показанията на
микроманометър 8 трябва да са постоянни
през цялото време на изпитване на филтърния
ръкав.

Степента на очистване на филтърната
материя се определя със стандартна методика
за вземане на прахова проба от открито
пространство. Необходимите материали и
апаратура за извършване на това изследване
са: везни аналитични с точност 0,1 mg;
двуканален аспиратор за прах; касетки за
съхраняване на филтрите; пинсети; гумени
шлангове; филтри ФПП-15-1.5 с диаметър
47mm; алуминиево фолио; филтродържачи;
лупа с овеличение 2-3 пъти.
Технически данни на двуканален аспиратор
за прах 9: обхват на измервания дебит-два
канала с дебит: 10,0-20,0 l/min; захранване мрежово 220V; работна температура от +50C
до +500C; маса 4,5 кг.
Аспираторите позволяват вземане на проби
от въздуха в околната и работна среда за
определяне концентрацията на прах.
Аспираторът се състои от двойна мемранна
помпа,захранване,електронен
блок
за
управление и подържане на дебита и система
за измерване на дебита на всеки канал.
На горната страна на корпуса са изведени
смукателните щуцери и крановете на двата
канала.
На предния панел се намират ротометрите
за измерване на дебита, мрежовия ключ,
мрежовият предпазител и потенциометъра за
задаване на общия дебит на системата.
Аспирацията се осъществява от двойна
мембранна помпа с постоянно-токов двигател.
Вградения импулсен регулатор на оборотите
на двигателя подържа дебита постоянен
независимо от промяната на захранващото
напрежение и промяната на температурата в
аспиратора и околната среда.Общият дебит се
задава чрез потенциометъра на електронния
блок, а настройката на дебита на всеки канал
се задава с помоща на кранове.
Определянето на прахосъдържанието на
въздуха, излизащ от филтъра, се постига по
тегловния способ, който се състои в
засмукване на определен обем от изпитвания
въздух през предварително претеглен филтър.
Намира се увеличението на масата на филтъра

Възможности на предложената методика
При експерименталната работа за измерване
на
наляганията
ще
се
използуват
микроманометри с наклонена подвижна тръба
тип ZPM, с обхват на измерване от 0 до 2.103
Pa, като областта на измерване се променя
чрез изменение наклона на капилярната тръба.
Възможни са 7 положения на измерване, при
които преводното отношение се колебае в
границите от 0,2 до 0,827. Като измервателна
течност се използува спирт. По отчетите на
микроманометъра, наляганията се определят
по следната формула [1]:
P=9,81.(l-l1).sinα.γт.kм.kтр.Δ,
(1)
където
l - крайното показание скалата на
микроманометъра, mm;
l1 - начално показание на микроманометъра, mm;
α - ъгъл на наклона на подвижната
капилярна тръба, 0;
γт- - плътност на течността, с която е
пълен микроманометъра;
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и се изчислява количеството на праха, което се
съдържа в единица обем въздух, в mg.m-3 .
Използуват се филтри тип АФА, със състав
на активното вещество – перхлорвинилни
влакна, изрязани във формата на диск с
диаметър 47 mm. Периферията на филтрите е
пресована за по удобното им зареждане и
изваждане от касетките 10. Всеки филтър се
поставя в пакетче от алуминиево фолио, малко
по –голяма от самия филтър. Пакетчето се
номерира и се поставя в ексикатор в
продължение на 2 h [2], след което се претегля
и се съхранява в ексикатор до употребата му.
При необходимост тегленето се прави
неколкократно
до
постоянна
маса.
В
лабораторията
преди
пробовземането
филтърът се изважда от пакетчето и се
монтира в касетата на филтродържателя.
Касетката с филтъра се поставя във
филтродържача, който се закрепва неподвижно
в специално изработени скоби и се свързва
последователно с двуканалния аспиратор за
прах с помощта на гумени шлангове. Отворите
на филтродържачите се насочват срещу
посоката на въздушния поток. Включва се
аспиратора
за
прах
и
посредством
потенциометъра се подържа нужния дебит.
При всеки опит се вземат 2 проби
разположени симетрично на филтърната тъкан.
След завършване на всеки опит се отчита и
записва продължителността му (60 min, 90
min, 120 min), сваля се от филтродържача ,
покрива се внимателно и се пренася в
лабораторията , като се внимава да не се
обръща със запрашената повърхност надолу.
По време на вземане на пробата се измерва и
записва
барометричното
налягане
и
температурата.

No
1
2
3

Филтърът с взетата проба прах се изважда
от касетата, поставя се в съответния номер
станиолова обвивка и се претегля.
Тази операция се извършва внимателно, за
да се предотврати загуба от полепналия върху
филтъра прах. Минималното увеличение на
масата на филтъра трябва да бъде 1 mg при
точност на везната 0,1 mg.Тегленето на
филтрите преди и след праховземането се
извършва на аналитична везна.
Филтърът с взетата проба прах, се изважда
от касетката, поставя се в съответния номер
станиолова обвивка, като преди това се
разглежда с лупа или микроскоп, за да се
установи дали не е претърпял някакви
разкъсвания. Проби, при които се установяват
такива се анулират. Суши се в ексикатор не помалко от 2h до постоянна маса, след което се
претегля. Филтри с увеличение на масата, помалко от 1 mg при претегляне на аналитични
везни не се вземат под внимание.
Съдържанието на общия прах (С), в mg.m-3 ,
се изчислява по формулата:
a b
(2)
C
.103 ,
V0
където
a - масата на пакета с филтъра след
пробовземането, mg;
b - масата на пакета с филтъра преди
пробовземането, mg;
V0 - обемът на засмукания през
филтъра въздух, в dm3, приведен към
нормални условия.
Експерименталните
изследвания
се
провежда по оптимален композиционен план от
тип В3, при следните нива на променливите:

Табл. 1. Нива на променливите на експерименталното изследване
Наименование на фактора
Дименсия
Стойност на променливите
Скорост на филтрация
m3.m-2.min-1
95
115
135
Количество прах
g.m-3
3,5
5,5
7,5
Време на работа на филтъра
min
60
90
120

филтри се определя интервала на регенерация
на същите необходимо за устойчива работа на
филтърните съоръжения.

Заключение
Предложената методика дава възможност с
получените резултати да се установяват
емисиите на общ прах в зоната на дишане и
във въздуха на производствената среда и дали
са в границите на пределно допустимите норми
- 1mg/m3.
С помощта на данните за нарастване
хидравличните загуби на ръкавни тъканни
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METHODOLOGY FOR STUDYING HYDRAULIC LOSSES OF FABRIC SLEEVE FILTERS
Petar Nikolov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The accumulation of dust on the surface of sleeves results in an increase of filter losses. This leads to a change
of the working specifications of fabric sleeve filters. The methodology presented determines the losses of fabric
sleeve filters during operation.
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ИЗБОР НА СЪВРЕМЕННА ТЕХНИКА ЗА РАЗКРОЯВАНЕ НА ДЪРВЕСНО-ПЛОЧЕСТИ
МАТЕРИАЛИ ПО НЯКОИ ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
Димитър Ангелски
Лесотехнически университет, София
Резюме
Сравнени са най-често използваните машини и технологии за разкрояване на дървесно-плочести материали.
Съпоставени са две типови производства. Едното с традиционна техника за разкрояване (форматноразкрояващи циркуляри), а другото - с използване на център машина (CNC). За сравнение са използвани следните показатели: производствена програма, използвани конструктивни методи, производствено пространство,
необходима инвестиция. Направени са препоръки за избор на машини за разкрояване на плочести материали и
ефективното им използване.
Ключови думи: разкрояване, форматно-разкрояващ циркуляр, CNC център машини.
Key words: cutting, beam saw, CNC machining center.

Увод
Както е известно, в днешно време при производството на мебели се използват преди
всичко плочести материали. От правилния избор на техника и технология за разкрояването
им зависят до голяма степен конкурентоспособността и просперитетът на мебелното предприятие. За рационалното изпълнение на операцията „разкрояване на плочи” освен подходяща машина е необходима строго определена
организация на процеса. В нея се включват
операциите по транспортиране и зареждане на
плочите в машината, изготвянето на схеми за
разкрояване, програмирането (настройката) на
машината, стифирането (подреждането) на разкроените детайли и транспортирането им към
местата за последващи операции от технологичния процес. Синхронизирането на тези действия, което предопределя постигането на висока производителност на операцията, е основна
задача при проектирането на съвременни пред-

приятия за мебели. Изборът на подходяща организация и техника за разкрояване в едно
предприятие предполага да се вземат под внимание значителен брой фактори.
В последните десетилетия с навлизането на
цифрово програмното управление на технологичния процес в мебелните предприятия се наложиха следните два типа организация: „клетъчно” (Cellular Manufacturing) и „нестинг”
(Nested Based Manufacturing - NMB) производство. Те са пряко свързани с концептуално различни методи за разкрояване на плочести детайли. Първата организация на производството
(Cellular Manufacturing) се основава на използването на високопроизводителен пакетноразкрояващ циркуляр (фиг. 1) и изпълнението
на операциите по фрезоване и пробиване на
CNC център машина с релсова маса и вакуум
лапи (фиг. 2).

Фиг. 1. Циркуляр за пакетно разкрояване с една агрегатна глава

Фиг. 2. CNC фрезови център с релсова маса и вакуум лапи
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1.1. Обем на произвежданата продукцията
Основният фактор, който трябва да се вземе
предвид, е обемът на произвежданата продукция. В зависимост от размера на детайлите,
тяхната сложност „нестинг” (NBM) производствата имат капацитет за разкрояване на приблизително 40÷80 плочи на смяна [4]. Съществено
влияние върху производителността на операцията имат както техническите характеристики на
използваната машина, така и нивото на автоматизация на операциите по преместване на материалите. Принципно „клетъчната” спрямо
„нестинг” организацията на разкроя може да
осигури от три до четири пъти по-голям капацитет на производството. Високата производителност в случая, е обвързана преди всичко с
възможността няколко плочи да се разкрояват
едновременно на форматно-разкояващ циркуляр. Това означава, че за да се използва ефективно машината е необходимо да се произвежда голямо количество детайли с едни и същи
габаритни размери.
Този тип организация на операцията по разкрояване на плочи може да е подходящото решение, ако предварително е предвиден растежът на производството. В случая вероятно няма
да е нужно закупуването на допълнителна машина при увеличаване на производствена програма.
Ползата от високата скорост на обработка
на форматноразкояващите циркуляри обаче се
губи при разкрояване на една или само две
плочи едновременно. В тези случаи е необходимо повече време за комплексно обработване
на детайлите при „клетъчната” спрямо „нестинг” организацията на производството. Пониската производителност е преди всичко
вследствие от преместването на детайлите
между две машини и повторното им базиране.
При малки серии „нестинг” организацията се е
доказала като много по-бърз метод за производство, и по-важното, производствените разходи са по-малки. Те са свързани, от една
страна с по-малко използване на електроенергия, а от друга с възможността да се достига
по-висок рандеман при производство на детайли с форма различна от правоъгълната. Както
е известно, при класическите схеми за разкрояване детайлите се „вписват” в правоъгълници,
получавани посредством проходящи рязове с
дисков трион. При „нестинг” схемите за разкрой детайлите се „вместват” в свободните
пространства и разкрояването по прави или
криволинейни траектории се извършва от челен

Тази организация на производство може да
се приеме като класическа.
Английският термин „нестинг” в превод означава „вместване” или „събиране в пакет”. В
по-широк смисъл, както се използва в мебелното производство, терминът „нестинг” включва механичното прорязване на плочите на мебелни детайли с помощта на челен фрезер.
Разкрояването на плочи при този тип организация на производството става чрез фрезоване на
така наречените „център” машини. В повечето
предприятия, работещи по метода „нестиг” се
ползват компактни фрезови CNC център машини с плоски вакуум маси (фиг. 3).
В повечето случаи този метод дава възможност за висок рандеман и извършване на всички
технологични операции по детайлите при еднократно базиране на плочата. Това са и основните причини за все по-голямата популярност на тази организация и задължителното й
вземане под внимание при проектиране на съвременно мебелно производство.

Фиг. 3. CNC фрезови център предназначен за „Нестинг” разкрояване на плочести материали

Решението дали да се използва класическа
„клетъчна” или „нестиг” концепция при разкрояване на плочести материали, е обвързано със
съпоставяне
на
голям
брой
техникоикономически фактори. От тях най-съществени
за съответния избор са: обем на произвежданата продукция и/или партиди, формата на конструктивните елементи, използваните конструктивни методи и съединения, необходима производствена площ и размер на инвестицията.
1. Избор на метод за разкрояване по техникоикономически показатели
С цел изясняване ползите от прилагането на
единия или другия метод за разкрояване на
плочести материали е направена съпоставка
между „нестин” и „клетъчната” организация на
мебелното производство, спрямо споменатите
по-горе фактори.
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ефективността на производствения процес.
Възможността да се използва една машина за
всички операции, при редуцирана производствена площ е особено атрактивно за малки производства.

фрезер. Техническото изпълнение на операцията изисква да се постави допълнителна („подложна”) плоча върху плоската работна маса на
CNC фрезовия център. Тя е необходима, за да
премине фрезерният инструмент през дебелината на разкрояваната плоча без да се удари в
работната маса. За да се позиционират стабилно двете плочи от вакуум масата, най-често за
„подложка” се използва лека плоча от дървесни
влакна (LDF). Следите от работата на инструмента по повърхността й се премахват през
определен период от време, чрез фрезоване.
За целта се изпълнява специализирана „калибровъчна” програма, изравняваща плочата по
дебелина.

1.4. Необходим персонал
При използването на „нестинг” организацията на производство, CNC машината може да се
обслужва само от един оператор. Сравнително
голямата продължителност на „нестинг” операциите, дава възможност на оператора да изпълнява и допълнителна дейност. Например
при споменатия по-горе случай, той може да
обслужва и машина за пробиване на отвори по
канта.
При „клетъчния” тип организация са необходими минимум двама оператора за двете основни машини, тъй като спецификата на работа
по тази технология изисква опериране с всеки
детайл поотделно.

1.2. Конструктивни решения
При „клетъчната” организация проблеми от
конструктивна гледна точка не съществуват. На
универсален фрезови център с релси и вакуум
лапи могат да се изпълнят почти всички конструктивни решения. При наличие на специални
агрегати, е възможно детайлите да се пробиват
и фрезоват от всички страни. Докато при производството на детайли по метода „нестинг”
има някои конструктивни ограничения. Те са
свързани преди всичко с невъзможността за
хоризонтално пробиване на отвори и изработването на някои видове профили по канта. Както е известно, в Европа се работи предимно
със съединения, при които се използват дибли.
Невъзможността за пробиване на отвори по
кантовете е й основната причина методът „нестинг” да е все още слабо застъпен в европейските мебелни предприятия. Проблемът се решава като тази операция се изпълни на допълнителна машина, но това означава намалени
точност и производителност, по-големи инвестиции и производствени площи. Въпреки това, в
някои предприятия при времево съчетание на
операциите по разкрояване и пробиване производителността на „нестинг” метода се намалява незначително.

1.5. Инвестиции
Инвестициите за CNC център машините при
двата типа производства са сравнително близки
по цена. Даден модел машина, конфигурирана
с плоска маса обаче ще е по-скъпа от аналогичната с гредова маса и вакуум лапи. От друга страна при „клетъчната” организация е задължително е да се закупупи и пакеторазкрояващ циркуляр. Докато за „нестинг”
производствата допълнителни инвестиции за
оборудване се налагат при използване на конструктивни решения с дибли. Спецификата на
операциите позволява дори при наличие на две
машини, те да се изпълняват само от един работник.
1.6. Софтуерни продукти
И за двата типа производства е необходимо
да се използва CAD/CAM програмен продукт.
Това изисква обучение и допълнителна квалификация на операторите. Докато при „нестинг”
производството е необходим един оператор,
работещ със специализиран софтуер, то за
„клетъчното” производство те трябва да са
двама, за двете основни машини. При това
програмните продукти за тези машини са с
различен интерфейс, което изисква индивидуално обучение на операторите. Освен това, при
„клетъчното” производство в процеса на работа
операторът трябва да взема някои допълнителни решения, като например правилна ориента-

1.3. Производствени площи
Безспорно, дори и в споменатия по-горе
случай за „клетъчния” тип производство, се
изисква значително по-голямо пространство. То
е необходимо за позициониране на две голямо
габаритни машини (Пакеторазкрояващ циркуляр и фрезови CNC център), работни пространства за обслужването им и транспортни средства за фигурите с материали. От тяхното правилно разположение зависи до голяма степен
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малогабаритни детайли, по-трудното закрепване на детайлите към масата спрямо стандартната машина и допълнително време за пренастройка.
Друг често използван вариант за комбиниране технологичните предимства на двата типа
маси, е техническата възможност за поставяне
на вакуум лапи върху плоска маса.

ция и разполагане на детайлите спрямо базите,
етикетиране и други.
За разлика от софтуерните продукти за CNC
машините с греди и вакуум лапи при „нестинг”
технологията операциите за всяка отделна
страна на детайлите не се „програмират”.
Всъщност по-скоро операторът „избира” детайлите от софтуерна библиотека и ги променя
чрез падащи менюта. При тези софтуерни продукти операторът е повече проектант-дизайнер
отколкото програмист на машинен код. Освен
създаването на машинен код за управление на
машината, софтуерният продукт управлява
складовата наличност на плочите, изчислява
разходите на време, материали и продажната
цена за клиента.

Изводи и препоръки
„Нестинг” разкрояването на плочести материали е изключително подходящ метод за мебелните предприятия в България, тъй като при
повечето от тях дневния работен лимит е не
повече от 50-60 плочи на ден.
Повечето от българските мебелни фирми
работят на поръчков принцип и „нестинг” организацията на производствения процес би намалила значително производствените им разходи.
Преходът от класическата организация на технологическия процес към „нестинг” метода е
сравнително лесен. Напоследък все повече се
унифицират CNC машините, така че да са подходящи за работа и по двете технологии. Принципно проектирането и работата с CAD/CAM
специализираните софтуери са подчинени на
една и съща логика.
При съществено увеличаване обема на произвежданата продукция, лесно може да се премине от „нестинг” организацията към класически тип „клетъчно” производство. В случая
преди всичко трябва да се осигури необходимата производствена площ за допълнителното
оборудване.

1.7. Запрашеност на работната среда
Както е известно, при фрезоване на CNC
център е много трудно полученият дървесен
прах да се отведе от аспирационната система.
При „нестинг” производствата технологичните
операции се извършват изкючително чрез фрезоване затова и осигуряването на чиста работна среда е много трудно, докато това не е толкова голям проблем при “клетъчния” тип производство.
2. „Хибридни” производства
Компромисно решение, при което може да
се „превключва” между двете различни концепции за производство на мебели са т. нар. CNC
„хибриди”. Този тип CNC център машини осигуряват по-голяма гъвкавост на производството
и възможност за използване предимствата на
двете технологии. Тези машини са подходящи
за предприятия, при които се изпълнява както
серийно, така и поръчков тип производство.
CNC „хибридите” са основно два вида. При
първия работната маса е разделена на две части - плоска част и релсова с вакуум лапи. Неудобствата в случая са ограниченията в размерите на обработваните повърхности, необходимост от допълнителни пренастройки и операции, по-голяма производствена площ.
При втория тип „хибриди”, върху CNC център машина с релсова маса и вакуум лапи се
поставя допълнителна маса за „нестинг”. Основните проблеми при използването на този тип
машини за разкрояване чрез „нестинг” са: недостиг на вакуум за стабилно захващане на
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SELECTION OF MODERN EQUIPMENT FOR CUTTING OF WOOD MATERIALS BY
CERTAIN TECHNICAL-ECONOMIC INDICATORS
Dimitar Angelski
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
It compares the most commonly used machines and technologies for cutting of wood based slab materials.
Compared are two types of manufacture. One traditional technique with beam saw and the other using a CNC. For
comparison, the following indicators have been used: production program, used construction methods, production
area, needed investment. Recommendations have been made for the selection of machines for cutting wood based
slab materials and their effective use.
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ПРОВЕРОЧНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ НА ВАЛА НА МЕХАНИЗМА ЗА РЯЗАНЕ НА
ЦИРКУЛЯРНО УСТРОЙСТВО КЪМ ХОРИЗОНТАЛЕН БАНЦИГ
Славчо Соколовски, Ненчо Делийски, Нели Станева
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Резюме
В работата се дава методологията за проверочни изчисления на якост, на умора, на деформация и вибрации
на циркулярния вал от механизма за рязане на циркулярно устройство, което се използва за надлъжно разкрояване на дебели дъски, получавани в процеса на разбичване на трупи с хоризонтален банциг.
Ключови думи: циркулярно устройство, циркулярен вал, якост, умора, деформация, вибрации.
Key words: circular saw device, circular shaft, strength, fatigue, deformation, vibrations.

разкрояване се проведат едновременно. Надлъчното разкрояване се осъществява непосредствено преди разбичването на трупа на хоризонталния банциг с помощта на допълнително циркулярно устройство.
На фиг. 1 е показан действащ модел на циркулярно устройство за хоризонтален банциг.
Състои се от три механизма: един за рязане и
два за преместването му във вертикално и хоризонтално направление.
На фиг. 2 е показан механизмът за рязане,
изпълнен със стандартен електродвигател 2,
ремъчна предавка 3, циркулярен вал 4, лагерни
кутии 5 и фланци 6, с които се захваща циркулярният трион 1.

Увод
В дървообработващите предприятия, където
за разбичване на трупи се използват хоризонтални банцизи, се получават двустранно незаръбени дъски с големи размери и маса. След
това тези дъски се разкрояват по дължина на
друга машина, като преместването на дъските
става най-често ръчно. Това затруднява персонала, обслужващ банцига.
При надлъжното разкрояването на широките
дъски се получават изкривявания и пукнатини в
че-лата им поради вътрешните биологични напрежения в дървесината. Затова е по-добре получаваните бичени материали да бъдат с помалки широчини. Това може да се постигне,
като операциите по разбичване и надлъжно

Фиг. 1. Действащ модел на циркулярното устройство

Фиг. 2. Схема на режещия механизъм

1. Проверочно якостно изчисляване на циркулярния вал
Якостно проверочно изчисляване на циркулярния вал се прави чрез изчисляване на еквивалентното напрежение в сечението, където
действа максималният еквивалентен момент.
Ако разгледаме конструкцията на вала (фиг.

Цел на настоящата работа е да се предложи
методика за проверочно якостно, на умора,
деформационно и на вибрации изчисляване на
циркулярния вал на механизма за рязане на
циркулярно устройство към хоризонтален банциг.
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3з) и диаграмите на моментите се вижда, че
опасно се явява сечението в т. В с диаметър dВ
и е натоварено с резултантния огъващ момент
Мог,рез,В (фиг. 3д) и усукващия момент Мус2
(фиг. 3е).

Мог рез В - резултантният огъващ момент,
N.m. Определя се като геометричен сбор
от огъващите моменти Mог z В и Mог yВ, действащи в двете взаимно перпендикулярни
равнини за сечение В (фиг. 3в, г).
2
2
,
Mог рез B  Mог
z B  Mог y B

(3)

където
МогzВ - огъващият момент от силата FRz ,
N.m: Мог z В=FRz.l3;
(4)
Мог у В - огъващият момент от силата FRy,
N.m: Мог у B=FRy.l3,
(5)
WогВ - съпротивителният момент на сечение В,
m3 :
(6)
WогВ=0,1.dВ3,
l3 – дължината на конзолната част, m,
dB – диаметърът на вала в сечение В, m,
[σог] - допустимото напрежение на огъване,
MРa. За стомана 45 [σог]=50 MPa.
Валът по цялата си дължина е подложен на
усукване от предавания въртящ момент Мус2 в
N.m (фиг. 3е):
P
(7)
Myc2  9554 2 ,
n2
където
P2 е предаваната мощност от циркулярния
вал, kW: P2  η.P1 ;
(8)
Р1 – мощността на електродвигателя, kW;
η - к п д на механизма на рязане, η=0,9;
n2 – честотата на въртене на вала, min-1,
n
(9)
n2  1 ;
i
n1 – честотата на въртене на електродвигателя, min-1;
i – предавателното число на ремъчната
предавка, i=0,7÷0,9.

Фиг. 3. Схема за якостна проверка на циркулярен
вал

При проверката трябва да бъде изпълнено
условието [2]
M
(1)
σ еквB  еквB  σ ог  ,
WогB
където
σеквВ е еквивалентното напрежение в сечение В, MРa;
МеквВ - еквивалентният момент в сечение В,
2
2
N.m, Mекв  Mог
,
(2)
рез  Mус
B

B

На базата на разработената методика са
направени проверочни якостни изчисления на
циркулярен вал за три мощности на рязане 3,2;
5,0 и 6,8 kW. Резултатите са дадени в табл. 1.

2

Табл. 1. Резултати от направените проверочни якостни изчисления на циркулярен вал, изработен от стомана
45 със допустимо напрежение на огъване [σог]=50 MPa
P2,
n2 ,
dB ,
l3,
FRz,
FRy, Мог z В
Мог у
Мог рез Myc2,
MеквВ,
WогВ,
σеквВ,
B N.m
В N.m
kW
min-1
m
m
N
N
N.m
N.m
N.m
m3
MPa
3,6
4100
0,30
0,100
770
200
77
20
91
13
92
2,7.10-6
34
5,0
3600
0,35
0,120
1040
270
125
33
130
18
131
4,3.10-6
30,6
6,8
3200
0,40
0,140
1400
400
196
56
205
25
206
6,4.10-6
32,5
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От данните в табл. 1 се вижда, че валът е
правилно конструиран, тъй като еквивалентното напрежение в сечение В σеквВ е по-малко
от допустимото.

- напрежението на усукване, МРа.
Мус
Определя се по израза  ус 
, (15)
2.Wус
τус

Мус - усукващият момент, N.m. Взема се
от диаграмата на фиг. 4в, определен се
по формула (7); Wус - съпротивителният
момент при усукване, m3,
(16)
Wус  0,2.di3 ,

2. Проверочно изчисляване на циркулярния
вал на умора
След като се установяват размерите и се
конструира валът се прави проверка на умора
в опасните му сечения. Опасни сечения на
вала са тези, където огъващите и усукващите
моменти имат максимални стойности и в
местата, където има концентратори на напрежения (фиг. 4). Това са преходи в стъпалата със закръгление, обиколни канали за изход
на резба и за шлифоване на шийките и челата, при пресови сглобки, зони при шпонкови
канали и др. Проверката на вала на умора се
свежда до определяне на коефициента на сигурност n във всяко застрашено от разрушаване сечение на вала, който трябва да бъде
по-голям от допустимия коефициент на сигурност [n]=1,5÷2,5. За всяко опасно сечение при сложно напрегнато състояние, коефициентът на сигурност n се изчислява по
израза [2].
nσ .nτ
(10)
 n ,
n
nσ2  n2τ
където
nσ е коефициентът на сигурност по нормал-ните напрежения, които се изменят
по симетричен цикъл:
σ .ε
(11)
nσ   1 σ ,
K σ .σ ог
nτ - коефициентът на сигурност по танген-циалните напрежения, които се изменят по пулси-ращ цикъл:
2. 1.ε τ
,
(12)
n 
K τ  ψτ .ε τ .τ yc

di – диаметърът на застрашеното сечение
на вала, m (фиг.4), i=I-І и II-ІІ;
ψτ - коефициент, характеризиращ чувствите-лността на материала към асиметрия
на цикъла [2]; за стомана 45 е ψτ=0,05.
Ако разгледаме конструкцията на вала и
диаграмите на моментите (фиг. 4) се вижда,
че опасни се явяват следните сечения:
І-І - средата на шийката на вала, върху която се монтира десният лагер. Сечението е
натоварено с огъващ момент, равен на резултантния огъващ момент МогрезВ и усукващ момент Мус2; концентратор на напреженията –
сглобка с набиване на вътрешния пръстен на
лагера върху шийката на вала с диаметър dВ
(фиг. 4);
ІІ-ІІ - преходът в стъпалото с обиколен канал със закръгление. Сечението е натоварено
с огъ-ващ момент Mог рез '  0,9.Mог рез и със
В

В

същия усукващ момент, както в сечение І-І;
концентратор на напреженията – обиколен
канал със закръгления (фиг. 4), където Мог рез В
е резултантният огъващ момент в опората В,
N.m. Взема се от табл. 1.

σ-1 и τ-1 - границата на умора при симетричен цикъл на огъване и усукване,
МРа;
σог - напрежението на огъване, МРа; Оп(13)
ределя се по израза σ ог  Мог ,
Wог
Мог - огъващият момент, N.m (фиг. 4б).
Определя се по уравнение (3);
Wог - съпротивителният момент при огъване, m3, Wог  0,1.di3 ;
(14)

Фиг. 4. Конструкция на циркулярен вал на механизма за рязане на циркулярна машина

На базата на разработената методика са
направени изчисления на умора на циркулярен вал за следните три мощности на рязане:
3,2; 5,0 и 6,8 kW. Получените резултати са
дадени в табл. 2.
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P2, kW
3,2
5,0
6,8

σог, МРа
33,8
33
30
30
32
33,5

Табл. 2. Резултати от направените изчисления на умора на циркулярния вал
MогрезВ,
Mус2,
Сечение
di,m
l3, m
Wог, m3
MогрезВІ,N.m
N.m
N.m
І-І
0,030
0,10
91
2,7.10-6
13
ІІ-ІІ
0,028
82
2,2.10-6
13
І-І
0,035
0,12
130
4,3.10-6
18
ІІ-ІІ
0,033
117
3,6.10-6
18
І-І
0,040
0,14
205
6,4.10-6
25
ІІ-ІІ
0,038
185
5,5.10-6
25

τус, МРа
2,4
4,4
2,1
2,5
2,0
2,2

Kσ
2,0
1,95
2,0
1,95
2,0
1,95

Kτ
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6

εσ
1
0,9
1
0,85
1
0,8

nσ
3,3
3,5
4,2
3,2
3,9
3,1

ετ
1
0,8
1
0,75
1
0,7

nτ
75
30
87
45
90
48

n
3,6
2,7
4,2
3,1
4,8
3,5

Wус, m3
5,4.10-6
4,4.10-6
8,6.10-6
7,2.10-6
12,8.10-6
11.10-6
(продължение)
[n]
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

Провисването fF в левия край на вала от
силата F се определя по уравнението
(17)
fF  fFz2  fFy2 ,

От данните в табл. 2 се вижда, че валът е
правилно констуктуриран, тъй като коефициентът на сигурност n във всяко застрашено от
разрушаване сечение на вала е по-голям от
допустимия коефициент на сигурност [n]; Kσ и
Kτ - ефективните коефициенти на концентрация на напреженията [2]; εσ и ετ - коефициентите, отчитащи влиянието на размера на сечението, съответно при огъване и усукване [2].

където
fF е общото провисване в левия край на
вала, m;
fFz - провисването в края на вала от силата Fz, m. Определя се по уравнението
[18]
F   l3 l3  l3 l 3  l 3 
f Fz  2z I22  4  5 4  1 5  
3.l2 .E   J4
J5
J1  ,
(18)

3. Деформационно изчисляване на циркулярния вал
Циркулярният вал има стъпаловидна форма с два конзолни края. Деформационното му
изчисляване се свежда до определяне на провисването му в двете конзолни части: едното
е в мястото на закрепване на циркулярния
трион т. С и другото – в мястото на закрепване на ремъчната шайба т. D (фиг. 5).

 l 3 l 3  l 3 l3  l 3  
 l12  6  7 6  2 7 
J7
J2  
 J6
fFу - провисването в края на вала от силата Fу, m. Определя се по уравнението
(19)
Fy   l3 l3  l3 l3  l3 
f Fy  2 l22  4  5 4  1 5  
3.l2 .E   J4
J5
J1  ,
(19)
 l 3 l 3  l 3 l3  l 3  
 l12  6  7 6  2 7 
J7
J2  
 J6
Провисването

fFR в десния край на вала от

силата FR се определя по уравнението
fF  fF2  fF2 ,

Фиг. 5. Схема за изчисляване на циркулярния вал
на деформация със сили, лежащи извън опорите

R

Rz

Ry

(20)

където
fFR е общото провисване в десния край на

Определят се провисванията във вертикалната и хоризонталната равнина за всяка действаща сила в краищата на вала и въз основа
на тях се определят резултантните провисвания.

вала, m;
fFRz - провисването в края на вала от силата FRz, m. Определя се по уравнението
(21)
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f FR

z

F   l3 l3  l3 l3  l3 
 2Rz l22  8  9 8  3 9  
J9
J3  ,
3.l2 .E   J8

li - дължините на вала m, според фиг. 5
(i=1÷11);
Ji  0,049.dk4 - инерционните моменти на
сеченията на вала, m4 , според фиг. 5;
dk - диаметрите на вала m, според фиг. 5
(k=A, B, C, E, F, G).

(21)

l
l l
l  l 

 l32 


J11
J2 
 J10
fFRy - провисването в края на вала от силата
FRy, m. Определя се по уравнението (22)
FR   l3 l3  l3 l3  l3 
f FR  2y l22  8  9 8  3 9  
y
3.l2 .E   J8
J9
J3  ,
(22)
3
10

3
11

3
10

3
2

3
11

На базата на разработената методика са
направени изчисления на деформация на циркулярен вал за три мощности на рязане: 3,2;
5,0 и 6,8 kW. Получените резултати са дадени в табл. 3.

 l3
l3  l3 l3  l3  
 l32  10  11 10  2 11 
J11
J2  
 J10
P2,
kW
3,2
5,0
6,8

Fz,
N
173
208
246

Табл. 3. Резултати от направените деформационни изчисления
FRz, FRy,
l1 ,
l2 ,
l3,
l4,
l5 ,
Fy, N
N
N
m
m
m
m
m
133 410 185 0,180 0,250 0,100 0.020 0,168
148 500 248 0,230 0,280 0,120 0.025 0,217
176 576 283 0,260 0,300 0,140 0.030 0,246

на циркулярния
l6 ,
l7 ,
m
m
0,012 0,238
0,013 0,267
0,014 0,286

вал
l8 ,
m
0,022
0,026
0,030

l9,
m
0,088
0,103
0,126

(продължение)
l10,
m

l11,
m

dC=dD,
m

dE=dG,
m

dA=dB,
m

d F, ,
m

0,012
0,013
0,014

0,238
0,267
0,286

0,030
0,035
0,040

0,038
0,042
0,048

0,040
0,045
0,050

0,046
0,052
0,058

fFRz ,m

fFRy
-6

11,9.10
14,8.10-6
17,1.10-6

,m
-6

5,4.10
7,2.10-6
8,4.10-6

4. Изчисляване на циркулярния вал на вибрации
Валът на циркуляра се върти с голяма честота. Ето защо е необходимо той да се конструира така, че честотата на собствените му
колебания да не бъде равна на честотата на
въртене.
Обикновено след монтажа на циркулярния
трион с фланците върху вала и от силите на
рязане, центърът на тежестта им не съвпада с
геометричната ос на вала, т.е. валът провисва.
От провисването се определя критичната
честота на въртене nkp, при която настъпва
резонанс. При тези условия провисването нараства до безкрайност и валът може да се разруши.
Ето защо валът трябва да се конструира така, че критичната честота на въртене да бъде
по-голяма от действителната, т.е.
nkp>n2 ,
(23)

fFz ,

fFy ,

fF ,

m
21,8.10-6
26.10-6
30,7.10-6

m
16,8.10-6
18,5.10-6
22.10-6

m
27,5.10-6
31,9.10-6
37,7.10-6

(продължение)
fF , m
R

13,1.10-6
16,4.10-6
19,0.10-6

където
nkp - критичната честота на въртене, min-1;
n2 – действителната честота на въртене,
min-1.
Критичната честота на въртене се определя
по уравнението (24)
1 ,
(24)
n kp  30
fF  fFR
където f е общото провисване в края на вала,
m. Определя се по формулите от (17) до (22).
На базата на разработената методика са
направени изчисления на вибрации на циркулярния вал за три мощности на рязане: 3,2; 5,0
и 6,8 kW. Резултатите са дадени в табл. 4.
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Табл. 4. Резултати от направените изчисления на вибрации на циркулярния вал
n2, minP2, kW
fFR, m
nkp,min-1
fF, m
1
3,2
5,0
6,8

4100
3600
3200

27,5.10-6
31,9.10-6
37,7.10-6

13,1.10-6
16,4.10-6
19,0.10-6

4708
4316
3984

От данните в табл. 4 се вижда, че циркулярният вал е констуктуиран правилно, тъй като
критичната честота на въртене nkp е по-голяма
от действителната n2.

хоризонтален банциг ще позволи да се изготви
машинно-конструктивна документация както на
механизма му за рязане, така и на цялото устройство.

Заключение
Разработената методика за проверочни
якостни, на умора, деформационни и на вибрации изчисления на циркулярен вал на механизма за рязане на циркулярно устройството за
надлъжно разбичване на широките дъски на
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VERIFICATION CALCULATIONS OF THE SHAFT OF THE CUTTING MECHANISM OF
A CIRCULAR SAW DEVICE FOR HORIZONTAL BAND SAW
Slavcho Sokolovski, Nencho Deliiski, Neli Staneva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The methodology of verification calculations of strength, fatigue, deformation, vibrations of the circular shaft of
the cutting mechanism of circular saw 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.
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