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Dear followers of idea for sustainable development,

Уважаеми съмишленици на идеята за устойчиво
развитие,

Dear readers,
Уважаеми читатели,
Dear authors and friends,
Уважаеми автори и приятели,
You hold serial 40-th volume (number 3/2013) of Scientific Journal of 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 XV-th International Scientific Conference “Management and Sustainable Development”, held in Yundola in the period 22-24.03.2013.
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.
The Faculty of Business Management leadership and
the Editorial Board of Scientific Journal of Management
and Sustainable Development have managed with the
obligation to publish all presented before the Conference
papers and posters, but in 6 volumes - 38, 39, 40, 41, 42
and 43 (1/2013; 2/2013; 3/2013, 4/2013, 5/2013 and
6/2013) 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”.
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.

Вие държите поредния 40-ти обем (брой 3/2013) 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 XV-та
Международна научна конференция „Управление и
устойчиво развитие”, проведена в периода 2224.03.2013 г. на Юндола.
В дискусиите по време на конференцията бяха
поставени редица важни въпроси на управлението и
устойчивото развитие. По-важните акценти могат
накратко да се формулират така: Необходимо е да се
утвърждава
и
насърчава
многофункционалното
стопанисване на горите, като един от най-важните
компоненти на природната среда и стабилизиращ
фактор за запазване на биологичното разнообразие и
едновременно с това, съществува потенциал да се
насърчава
все
по-широкото
използване
на
възобновими енергийни източници, базирани на
биомаса от горите; актуални проблеми на теорията и
практиката на управлението на човешките ресурси; да
се обръща по-голямо внимание на ролята и
значението на социалния фактор за устойчиво
управление; да се утвърждава представянето на найдобри
практики,
приемственост
и
иновации;
необходимо е да се възстанови практиката за
моделиране на устойчивото развитие; да се отдели
повече внимание на студентските и докторантските
разработки; най-важните въпроси да се отделят и
обсъждат в по-подходяща форма – например поредица
от кръгли маси, неформални дискусии и т.н.; да се
запази широтата на дискусията по приетите тематични
направления, а конференцията да се утвърждава като
място за обмен на идеи.
Ръководството на Факултет „Стопанско управление”
и редакционната колегия на списание „Управление и
устойчиво развитие” ще изпълни поетото пред участниците в конференцията задължение да публикува
представените доклади и постери, но в шест тела: 38ми, 39-ти, 40-ти, 41-ви, 42-ри и 43-ти обеми (съответно
1/2013, 2/2013, 3/2013, 4/2013, 5/2013 и 6/2013 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.

Kind regards of all our readers!
Editorial board

Сърдечни поздрави на всички наши читатели! До
нови срещи!
Редакционна колегия
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СИНЕРГИИ ОТ ЕКОЛОГИЧНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ
Найден Найденов
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
Екологичните инвестиции играят важна роля в насърчаването на икономическото и социално сближаване, и
са важни в постигането на екологичните достижения на Европейския съюз (ЕС) в новите страни членки. Българското население живее в региони с далеч по-малък брутен вътрешен продукт от средния за ЕС. Екологичните инвестиции допринасят за: повишаване на ресурсната ефективност и предотвратяването на екологичния риск; иновации и развитие на еко-индустриите, повишавайки регионалната продуктивност чрез стимулиране на растеж и
осигуряването на нови възможности за заетост; подобряване на регионалното развитие и качеството на живот,
правейки регионите по-атрактивни места за живеене, работа и инвестиране. Докладът заключава, че синергиите
от екологичните инвестиции в рамките на Кохезионния и Структурните фондове биха могли да бъдат провал,
когато регионите не осигурят интеграция на екологичните въпроси в техните програми за развитие.
Ключови думи: екологични инвестиции, Кохезионен и Структурни фондове, синергии.
Key words: environmental investment, Cohesion and Structural Funds, synergie.
JEL: Q51, Q55, Q57.

По оценка на експерти на Европейската комисия и Министерство на околната среда и водите, направена във връзка с преговорния процес по глава 22 „Околна среда”, за дa бъде достигнато качеството на околната среда, съответстващо на европейското екологично законодателство, на нашата страна са необходими около
9 млрд. евро инвестиции [6].
В края на сегашния програмен период се
очаква в околната среда у нас да бъдат вложени малко повече от 1/3 от необходимите средства. Тук са взети под внимание инвестираните
вече около 416 млн. евро от предприсъединителната програма ИСПА, коригираният бюджет
на ОПОС, който заедно с националното съфинансиране възлиза на 2,7 млрд. евро, както и
някои частни инвестиции в размер на около 300320 млн. евро, вложени в екологичната инфраструктура на енергетиката и промишлеността.
Следователно околната среда у нас ще остане
приоритет в политиката за сближаване с ЕС и
през следващите програмни периоди на финансиране. От друга страна синергия от ползи за
регионите и бизнеса от Структурните фондове
може да се очаква още по отношение на оперативна програма „Конкурентоспособност”. Тя се
подкрепя от ЕФРР и има за предназначение да
засили конкурентоспособността на регионите
чрез иновации, експорт, енергийна ефективност,
предприемачество от страна на малки и средни
предприятия (МСП), включително и с принос на
бизнеса в подобряването на околната среда.
Същевременно в приетата стратегия от ЕС „Европа 2020” са заложени приоритети, включително и в екологичната област, които може да се
реализират с помощта на еврофинансиране от

Увод
Политиката на сближаване на Европейския
съюз (ЕС) се основава на принципа на солидарността и е насочена към по-слабо развитите региони и социални групи в Общността. Безвъзмездната финансова подкрепа на тази политика
за периода 2007-2013 г., се осъществява с помощта на Структурните фондове, които включват Европейския фонд за регионално развитие
(ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ), и
на Кохезионния фонд (КФ). Опазването и подобряването на околната среда е един от важните приоритети в политиката на сближаване на
регионите. Тя се осъществява освен по хоризонтала, обхващайки отделните населени места
(агломерации) и по вертикала в приоритетни
области. Оперативна програма „Околна среда”
(ОПОС) у нас по своята същност представлява
програма за съвместно действие с четири приоритетни области. В бюджетно отношение тя е
синергия, която фокусира в себе си финансови
потоци от Кохезионния фонд, ЕФРР и национално съфинансиране.За програмния период
2007-2013 г. на КФ се пада 70% от бюджета на
ОПОС с европейско финансиране, а останалите
на ЕФРР. Средствата от КФ, в размер на 1,027
млрд. евро са изцяло за приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води в населени места с
над 2 000 екв. ж. Националното съфинансиране
по този приоритет е 20% за разлика от другите
три приоритета (приоритет 2: Подобряване и
развитие на инфраструктура за третиране на
отпадъци, приоритет 3: Опазване на биоразнообразието и защита на природата и приоритет
4: Техническа помощ), за които то е 15% [3].
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Структурните фондове през сегашния програмен период.

канализационна инфраструктура и над 80 пречиствателни станции, отговарящи на европейските изисквания [3]. Екологичните ползи от тези
инвестиции ще подобрят качеството на живот на
около 2,2 млн. души [9].
Екологичните инвестиции в сектора на отпадъците също допринасят за повишаване на ресурсната ефективност и повдигат някои икономически въпроси. Тези инвестиции в частта на
европейското финансиране са за сметка изцяло
на ЕФРР и са насочени предимно към изграждането на регионални депа за битови отпадъци.
Инвестициите в този сектор минимизират екологичният риск при депонирането на отпадъците,
като се изграждат по-надеждни и уедрени съоръжения, а старите се закриват или модернизират. Като следствие от това за повечето населени места се очаква увеличаване на транспортните разходи и оттам на цената на услугата по
депониране на отпадъците. Оскъпяването на
цената за достъп до регионалните сметища
обаче стимулира схемите за оползотворяване
чрез сортиране и рециклиране на твърдите битови отпадъци, с което се минимизира депонирането и се повишава ресурсната ефективност
като цяло. По-голяма позитивна синергия от тези инвестиции би се очаквала в бъдеще, когато
настъпи промяна в потребителските навици и
по-голям дял от твърдите битови отпадъци се
възприемат от бизнеса като ресурс за рециклиране. Екологичните ползи от съоръженията и
инфраструктурата на системите за управление
на отпадъците в края на 2015 г. ще обхванат
общо 4,2 млн. жители, с което в повечето населени места ще бъдат достигнати изискванията
на ЕС [4].

1. Повишаване на ресурсната ефективност и
намаляване на екологичния риск
Инвестициите по първа и втора ос на Оперативна програма „Околна среда” водят до ползи
свързани с ресурсната ефективност. В сектор
„Води” тези ползи се изразяват в намаляване на
загубите на вода с два до три пъти, както и подобряване на нейното качество, в резултат на
модернизирането на водопреносната мрежа в
населените места с над 2 000 екв. ж. Освен това
затварянето на водния цикъл чрез изграждането
на канализационна мрежа и пречистване на водите не само отговаря на изискванията на Рамковата директива за водите на ЕС, но и създава
предпоставки за позитивни социални ефекти,
като увеличаване на заетостта, свързана с обслужването на съоръженията. Наред с това обаче тук може да възникне ефектът на „бумеранга”,
който да подкопае ползите от намаляването на
загубите на вода, ако не се преодолее инерцията в потреблението на вода от населението.
Или очакваното повишаване на по-ефективното
използване на водата в резултат на намаляване
на загубите може да се компрометира от запазване на съществуващото или по-високо равнище на потребление. На тази тенденция би противодействала по-високата цена на водата,
предизвикана от текущите разходи по подържане на новосъздадената инфраструктура по населени места. Безспорно по-високото качество
на водата също би бил основателен аргумент за
подобно поскъпване. Тази мярка, макар икономически обоснована, може да породи социално
напрежение, особено сред потребителите с ниски доходи. Реализацията на проекти от порядъка на десетки милиона лева водят обикновено
до по-високи текущи разходи, като размерът на
поскъпването на водата по населени места до
голяма степен ще зависи от размера на спестените загуби в резултат на подобренията. Макар
че тези обстоятелства се вземат под внимание
при изготвянето на инвестиционните проекти,
често пъти в стремежа си да осигурят повече
средства за финансиране с цел минимизиране
риска в процеса на строителство, местните
власти оставят на заден план евентуалното поскъпване на водата. Такова подценяване е възможно както на етап техническо проектиране и
подготовка на процедурите, така и по-късно по
веригата при търговете за избор на изпълнители за строителство. Очакваните ползи за регионите у нас по този приоритет на ОПОС, при положение, че всички одобрени проекти бъдат изградени до 2015 г. се изразяват в около 1 100 км
водопроводна инфраструктура, над 1 500 км

2. Синергия от инвестициите в екологични
иновации
Екологичната иновация (еко-иновация) може
да се определи като „иновация, която служи да
предотврати или намали антропогенният натиск
върху околната среда, да отстрани вече причинени щети или да определи и контролира екологични проблеми” [5]. Еко-иновациите заемат
важно място в иновационния процес, подкрепян
с помощта на европейските фондове. Европейският съюз се стреми да бъде водещ в областта
на еко-индустрията като насърчава предлагането на безвредни за околната среда продукти и
производствени процеси (внедряването на
ефективни системи за управление на околната
среда, използването на технологии за предотвратяване на замърсяването и образуването на
отпадъци, интегриране на чисти технологии в
производството, използването на екологосъобразни транспортни средства). Еко-иновациите
се стимулират с помощта на ЕФРР, който под-
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държа с безвъзмездно финансиране Оперативна програма „Конкурентоспособност”. Европейският социален фонд също включва сред целите
си обучение и информираност за малки и средни предприятия (МСП) относно „безвредни за
околната среда технологии и управленчески
умения” [2, 7]. Синергията, която би могла да се
постигне в тази област у нас през настоящия
програмен период между ЕФРР и ЕСФ би имала
скромни измерения поради по-късното отваряне
на програмния прозорец. Постигането на целите
на стратегия „Европа 2020” обаче налага да се
създаде работещ механизъм за финансиране на
иновационния процес още през настоящия
програмен период. Инвестициите в иновации,
включително и в екологичната област, могат да
бъдат както по вертикала, така и по хоризонтала. В първия случай, бизнесът поръчва на изследователско-развойните институти определена
иновация, от която се нуждае. Бизнесорганизацията подкрепяна от иновационен
фонд по-нататък се разплаща с организацията
изпълнител на иновацията. Втората възможност
е иновационният фонд да инвестира хоризонтално определени институти и развойни центрове в създаването на иновационен продукт, на
който след това да се търсят потребители сред
бизнеса. Първият начин обаче предполага създаването на механизъм за финансиране на бизнеса на примера на ваучерните схеми. И при
двата начина възниква синергия между ОП
„Конкурентоспособност”, финансовия механизъм JERMMIE (известен като Съвместни европейски ресурси за микро- и средни предприятия), бизнес-организациите и изследователските
институти и развойни центрове. Предимството
на първия начин е, че той съкращава пътя и
времето на създаване на иновационен продукт
и неговото внедряване в строго определена
фирма. Предимството на втория начин е в това,
че иновацията може да се използва от повече
фирми, в един или няколко сектори на икономиката, с което да се постигне синергия от взаимно
свързани ползи. Добри практики в тази посока
са екологичните иновации в повишаването на
ресурсната ефективност, поевтиняването на
енергията от възобновяеми енергийни източници, производството на екологосъобразни транспортни средства – електрически автомобили и
автобуси и пр. [5].
В редица сектори на икономиката инвестициите за по-ефективно използване на ресурсите
могат да създадат ползи по веригата на използване на материалите или по вертикалата от
взаимосвързани дейности. Еко-иновациите,
подкрепяни от Структурните фондове за подобряване на ресурсната ефективност носят синергетични ефекти и за регионите, където се доби-

ват или потребяват ресурсите. В производствата базирани на дървесина например инвестициите могат да доведат до повишаване на ресурсната ефективност, когато остатъците от биомасата се оползотворяват за производството на
топлинна и електрическа енергия. Това дава
възможност, от една страна, индустрията да
бъде енергийно по-малко зависима и в същото
време, да се изпълни националната цел за производство на енергия от възобновяеми източници – в частта от биомаса.
3. Информационната осведоменост на местно ниво и равнището на инвестиционния
процес
ОПОС за разлика от другите 6 програми с
европейско финансиране от Структурните фондове и Кохезионния фонд се осъществява найбавно. В първите години основна причина за
това бе ниската информационна осведоменост
на местните власти и не добрата подготовка на
административния капацитет, който допусна
нарушения в процедурите и дори предизвика
временно блокиране на плащанията по програмата. Това се потвърждава и в проучване на
Комитета на регионите към ЕС, че ниското равнище на познаване на възможностите на програмите рефлектира неблагоприятно върху подготовката на инвестиционните проекти и тяхното
качество [7]. Забавянето на процедурите по подготовка, избор на изпълнител и възлагане на
проектите внася напрежение най-вече в последната фаза - процеса на тяхното строителство. ОПОС е една от програмите, която се осъществява със закъснение и поради потребността от повече технологично време. В резултат на
комплекс от причини в края на 2012 г по ОПОС
са възстановени едва 17,5% от безвъзмездните
средства за финансиране при възстановени
иначе средно за 7-те програми 35% и повече от
половината по отделни програми, като ОП „Конкурентоспособност”. Независимо че по приоритетна ос „Води” са договорирани всички средства - близо 1,5 млрд. евро по Кохезионния фонд,
а по приоритетна ос „Отпадъци” над 60% от
ЕФРР в края на 2012 г., пред голямо предизвикателство да се извършат навреме и качествено
строителните работи, са изправени редица проекти [1]. Неизпълнението би могло да изправи
общините пред финансов колапс поради значимия размер на инвестициите. Договорените допълнително средства по ЕФРР за екологични
инвестиции, както и допълнителни условия да
се пренасочат към заместващи „меки” проекти,
като закупуването например на екологосъобразни транспортни средства е решение, но то
само по себе си не допринася за постигането на
екологичните цели във водния сектор или в сек-

8

Найден Найденов

тора по управление на отпадъците. Прехвърлянето на одобрени проекти за строителство през
следващия програмен период е възможност,
която би запълнила времето, докато се подготвят нови проекти, но като цяло ще бъде за сметка на други екологични инвестиции по приоритетите, заложени в следващия програмен период.

на криза са изиграли ролята на стабилизиращ
фактор за българската икономика. Почти половината от инвестициите в страната за дългосрочно развитие са за сметка на европейските
фондове, като според прогнози на SIBILA към
края на 2015 г, когато е крайният срок за разплащане на средствата по сегашния програмен
период може да има по-пълна представа за
дългосрочния ефект от европейското финансиране.
Еврофондовете имат принос за увеличаване
на заетостта и намаляване на безработицата у
нас към края на 2011 г., като се очаква тази тенденция да се запази до 2015 г. В резултат на
европейските средства, заетостта се е увеличила с 2,6% в края на 2011 г спрямо сценария, ако
не са използвани, както и коефициентът на безработица се е задържал с 1,7 процентни пункта
по-нисък спрямо сценария, ако средствата от
еврофондовете не са били усвоени [1].
Европейските фондове допринасят също за
ръст на средната работна заплата и на частното
потребление, като очакванията са за ръст на
работната заплата с 34,6% в края на 2015 г. в
сравнение със сценария без тяхното използване
[9].

4. Подобряване на регионалното развитие и
качеството на живот
Политиката на сближаване с помощта на
Структурните и Кохезионния фонд в екологичната област допринасят не само за повишаване
на ресурсната ефективност, но и за по-голяма
заетост, за намаляване на безработицата, за
увеличаване на активите от еко-съоръжения и
най-вече за намаляване на риска за здравето на
хората и околната среда.
Налице са редица примери на постигане на
позитивна синергия при екологичното финансиране от европейските фондове в създаването
на икономически и социални ползи на местно и
регионално равнище. Според направено макроикономическо изследване от Полската агенция
за регионално развитие за инвестициите от Кохезионния фонд във водния сектор на Полша за
периода 2007-2013 г. в размер на 3,3 млрд. евро
(т.е. два пъти повече от тези у нас), се очакват
общо следните икономически и социални ползи
[8]:
- нарастване на заетостта с 50 хил. души;
- намаляване на безработицата с 0,3%;
- увеличаване на производителността на
труда с 0,28%;
- увеличаване на частното потребление с
0,66%;
- увеличаване на инвестициите в материални активи с 1,42%.
Според прогнозите, направени по специално
създаден модел „SIBILA” за оценка на въздействието на европейските фондове върху българската икономика, се установява позитивно влияние върху всички основни макроикономически
показатели [9]. Този модел използва 180 уравнения за оптимизиране на инвестициите по оперативните програми за постигане на найефективен сценарии за развитие.И макар да не
са публикувани данни за ползите от инвестициите по ОПОС, на която се падат повече от 22%
от средствата от Структурните фондове и 70%
от Кохезионния фонд, общите резултати са значими. Съгласно оптималният сценарий например БВП се очаква да нарасне с 9,3 % през 2015
г. като пряк резултат на ефективното използване на еврофондовете [1]. По данни за постигнатото досега, Структурните и Кохезионният фондове са допринесли за 65% от растежа на българската икономика за 2011 г., които в условията

Заключение
Опазването и подобряването на околната
среда е един от важните приоритети в политиката на сближаване на регионите на ЕС. ОПОС
по своята същност е програма за съвместно
действие и във финансово отношение е синергия от безвъзмездни европейски средства и национално съфинансиране.
За достигане на качеството на околната среда, съответстващо на европейските изисквания
на страната са необходими инвестиции за над 9
млрд. евро. В края на програмния период 20072013 г., заедно с екологичните инвестиции по
ИСПА те ще бъдат малко повече от 1/3 от необходимите. Следователно околната среда в политиката за сближаване ще остане приоритет и
за следващия програмен период.
Разработването на механизъм за финансиране на иновации (включително екоиновации) с
помощта на Структурните фондове може да се
разглежда като предпоставка за бизнеса за поефективно използване на средствата за изпълнение на целите на стратегия „Европа 2020”.
Екологичните инвестиции допринасят за подобряването на ресурсната ефективност както
при водните ресурси, така и за оползотворяването на отпадъците. Синергетични ефекти от
безвъзмездното еврофинансиране се очакват
при всички основни макроикономически показатели като повишаване на заетостта, намаляване
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на безработицата, нарастване на работната
заплата и брутния вътрешен продукт като цяло.
Провалът в усвояването на европейските
средства по общини обаче може да застраши
финансовото им състояние и да забави сближаването на регионите в екологичната област.

4.
5.

6.
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SYNERGIES OF ENVIRONMENTAL INVESTMENTS
Nayden Naydenov
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
Environmental investments play an important role in promoting economic and social cohesion, and they are important
in facing the environmental acquits of the new Member States. The Bulgarian population, as part of the New Member
States, is living in regions where the GDP is far below the EU average. The environmental investments contribute to:
enhance resource efficiency and environmental risk prevention; innovation and development of eco-industries, enhancing regional productivity by stimulating the growth and providing new opportunities for employment; improve regional
development and quality of life –making regions more attractive places to live, work and invest. The report concluded that
synergies of environmental investments under Cohesion and Structural Funds could be a failure when the regions do not
provide opportunities for integration of the environmental issues in their development programmes.
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ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА
Веселина Григорова
Институт за икономически изследвания, Българска академия на науките, София
Резюме
В доклада е разгледано енергийното потребление на българската икономика като предпоставка за нейното
устойчиво развитие. В тази връзка, специално внимание е отделено на мерките за намаляване на енергийното
потребление на отраслите, за понижаване на енергийната и въглеродната интензивност на икономиката, за повишаване на енергийната й ефективност и конкурентоспособност. Мерките са специфични за различните сектори
на икономиката като индустрия, транспорт, строителство, търговия, селско стопанство, домакинства и др. Посочени са слабостите по отношение енергийното потребление у нас и възможностите за подобряването му в контекста на енергийната ефективност и устойчивото развитие на икономиката. Освен това са отчетени и съществуващите предпоставки за целта.
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Сравнителният анализ на енергийната ефективност на икономиката на България с другите
членки на Европейския съюз показва, че нашата
страна има да решава много задачи в енергийния и другите отрасли в контекста на енергийното потребление и устойчивото им развитие като
например:
- понижаване разходите на енергия за
производството на единица продукция
или за извършването на единица услуги;
- подобряване структурата на потребяваните горива и енергии, т.е. извършване
на преход от конвенционални към алтернативни горива и енергии;
- диверсификация на енергийните ресурси,
намаляване на голямата енергийна зависимост на страната и подобряване на
екологичния й статус;
- развитие на когенерацията, т.е. заместване на поотделното производство на
електро и топлоенергия с комбинираното
им производство с оглед повишаване на
ефективността и намаляване на емисиите парникови газове [1];
- производствено-технологично преструктуриране чрез развитие на отрасли с
по-ниска енергийна и въглеродна интензивност и по-висока брутна добавена стойност като производство на машини и оборудване, производство на
продукти от други неметални минерални суровини, строителство и др. Чрез
производствено-структурните промени
и решаването на проблеми от административно-юридически,
инфраструктурен, междусистемен и стратегически
характер, високата енергийна интензивност на икономиката и ниската кон-

курентоспособност на българските продукти и услуги могат да бъдат преодолени.
През периода 2000-2010 г. енергийната и
въглеродната интензивност на българската икономика остава по-висока от средните европейски нива и това се дължи главно на високата
енергийна и въглеродна интензивност на индустрията, в т.ч. на енергетиката, транспорта и домакинствата [2].
Предприятията, произвеждащи електро и
топлоенергия у нас са застаряващи и силно
замърсяващи околната среда. Разглеждани в
контекста на енергийната ефективност и устойчивото развитие, възобновяемите енергийни
източници са по-рационален начин за електропроизводство, но енергията от тях е по-скъпа в
сравнение с тази от конвенционалните източници, а също така засега тя не може да се произвежда в големи количества и да задоволява
изцяло нуждите на икономиката.
Добри възможности за генериране на енергия по екологосъобразен начин предоставя биомасата. По производството на биоетанол страната ни е на 16-то място сред ЕС-27, а по производството на биодизел - на 20-то място. По
данни на Europe’s Energy Portal (2010) по енергията, произвеждана от фотоволтаични системи и по
производството на вятърна енергия в класацията
на ЕС-27 България заема 13-то място. Всъщност,
страната ни има потенциални възможности за
производство на по-голям обем енергия от възобновяеми енергийни източници, но административно-юридическите неуредици и недалновидната
иновативна политика възпират инвестициите в
тях.
С оглед ефективното енергийно потребление
и екологичния начин на живот на хората Бъл-
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тъчно енергия за един ден за едно домакинство.
За целта то разгражда водата на двете й съставки – водород и кислород. Двата газа се съхраняват в горивна клетка, която ги използва за произвеждане на енергия. Горивната клетка може да
се поставя както на покрива на къща, така и
встрани от нея. Безспорно, това е още един
ефективен и екологосъобразен начин за генерирене на енергия.
Също така Американската биотехнологична
компания „Джаул Ънлимитед” – Масачузетс
обяви, че е изобретила генно-модифициран
организъм, който отделя като секрет дизелово
гориво или етанол. Организмът може за бъде
манипулиран така, че да произвежда големи
количества гориво при разходи, сравними с тези
на най-евтините фосилни горива. Това е равно
на извличането на етанол от царевица и от водорасли. Компанията твърди, че нейната цианобактерия може да отделя високо екологичен
готов продукт, идентичен с дизеловото гориво
или етанола.
Важно за индустрията е изпълнението на
регламентите, определени в Схемата за търговия с емисии и мерките, предвидени в нея, а за
отрасъл строителство - предоставянето на сертификати за енергийния рейтинг на сградите. В
този контекст, Европейската програма по изменение на климата предвижда следните три групи мерки:
Първа група мерки са обхванатите в Европейската схема за търговия с емисии, Директивата за енергийна характеристика на сградите и
Директивата за биогоривата и енергийната
ефективност при обществените поръчки;
Втора група мерки са насочени към комбинирано производство на електро и топлоенергия,
внедряване на нови технологии, подобряване на
енергийните услуги и въвеждане на стандарти
за минимална енергийна ефективност на електрическите уреди;
Трета група мерки се отнасят за стимулиране
на производството на електро и топлоенергия от
възобновяеми енергийни източници и за транспорта, в който усилията трябва да се насочат
към технологични подобрения на моторните
превозни средства и горивата за тях.
Европейската схема за търговия с емисии,
която се базира на регламентите в Директива
2003/87/ЕС, стимулира компаниите да внедряват мерки за енергийна ефективност, да насочват инвестициите си в нисковъглеродни и безвъглеродни технологии, да намаляват емисиите
на вредни газове в атмосферата. Страните
трябва да регистрират инсталациите, които емитират големи количества парникови газове и да
изготвят национални планове, в които да посочат общия размер на емисиите. След това дого-

гарската фотоволтаична асоциация инициира
програма, наречена „десет хиляди соларни покрива”, целта на която е да се премахнат бюрократичните пречки за изграждане на покривни
соларни системи и да се въведат по-изгодни
тарифни ставки, които да стимулират прилагането им. Друг фактор, възпиращ развитието на
възобновяемите енергийни източници, са честите
и непоследователни законодателни промени,
които действат разколебаващо на инвеститорите;
Самостоятелното производство на електроенергия има около 30-35 % коефициент на полезно действие. При всички технологии за производство на електроенергия се отделя топлинна енергия, която трябва да се използва. Дори
при атомните централи само 28-32% от енергията на атомното гориво се оползотворява за
производството на електроенергия, останалата
част представлява топлоенергия. При когенерацията коефициента на полезно действие на
топлоелектрическите централи може да достигне 75-89%, което означава висока степен на
оползотворяване на горивото и екологичност на
производството. Друго предимство е, че когенерационните системи могат да се захранват с
въглища, природен газ, биомаса, слънчева енергия и др. По-евтината и по-чиста енергия от тях,
вложена за производството на различни продукти и намаляваща себестойността им, дава възможност да се повиши конкурентоспособността
на продукцията и устойчивото развитие на икономиката.
Използването на водородни клетки, което е
едно от последните иновационни предложения
в системите за когенерация, също е от голямо
значение за екологията. Ефективността им при
производството само на електроенергия е много
по-ниска (около 37-42% коефициент на полезно
действие), отколкото при комбинираното производство на електро и топлоенергия. Тогава водородната клетка може да достигне 80-85%.
коефициент на полезно действие. Следователно достигането на висок коефициент на полезно действие и оттук – на по-ефективно и
екологосъобразно развитие на икономиката е в
пряка зависимост от вида и иновативността на
използваните технологии.
Учени от Масачузетския Технологичен институт създадоха функциониращо „изкуствено листо”
– елемент от ново поколение слънчева батерия,
което е с големина колкото карта за игра и може
да произвежда евтина енергия за домакинствата.
„Листото” имитира процеса на фотосинтеза, с
който растенията преобразуват слънчевата енергия и водата в енергия. То се състои от силиций,
електроника и катализатори. Поставено в 5 литра
вода на слънце, то може да произвежда доста-
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варят пределен лимит на емисиите си и спрямо
него получават безплатно квота от разрешителни за емитиране на парникови газове, която се
разпределя между регистрираните инсталации.
Когато дадена инсталация надвиши получената
емисионна квота й се налагат глоби.
В отговор на Европейската програма по изменение на климата, в България е приета Наредба за реда и начина на издаване и преразглеждане на разрешителни за емисиите парникови газове на инсталации, описани в Директива
2003/87/ЕС. Производствата, които могат да
имат разрешителен режим и са включени в Европейската схема за търговия с емисии са както
следва: енергийни дейности, рафинерии за суров нефт и газ, коксови пещи, производство и
преработка на черни метали, производство на
стъкло, минералопреработвателна дейност,
производство на целулоза и хартия.
С цел повишаване на енергийната ефективност през 2004 г. у нас стартира кредитна линия
за енергийна ефективност и възобновяеми
енергийни източници. Проектите, които могат да
бъдат финансирани чрез нея се отнасят за когенерация, автоматизация и контрол на разхода
на горива и екозамърсяването от тях, преструктуриране в потреблението на горива като например, преход от въглища към природен газ, от
дизелови горива към биогорива и др. с цел
опазване на околната среда от замърсяване.
Средствата по кредитната линия са предназначени за отпускане на заеми на частни компании
главно в сферата на производството.
В тази връзка, по-важни мерки за екологосъобразно модернизиране на производството на
електро и топлоенергия например, са изграждане на сероочистващи инсталации; изграждане
на парогазови модули, рационализиране на
горивния процес, рехабилитация на старите и
монтаж на нови електрофилтри, извеждане на
въглищните парогенератори и газоснабдяване
на централите, монтаж на нови електрофилтри
и др.
В битовия сектор е необходимо прилагането
на финансовата стратегия за изолация на сградите чрез въвеждане на облекчено кредитиране
за целта и във връзка с това, поддържане активното функциониране на кредитна линия за
по-висока енергийна ефективност и по-ниска
енергийна интензивност на жилищата, предназначена за подпомогане на българските домакинства да намаляват потреблението на електроенергия чрез топлоизолация на стени, подове
и покриви и чрез използване на газови бойлери,
слънчеви колектори и др.
Мерките, насочени за подобряване на енергийното потребление и устойчивото развитие на
икономиката (общо) са както следва:

-

-

-

-

-

-
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Намаляване на генерираните количества
отпадъци, а от вече натрупаните - улавяне на метана и оползотворяването му като алтернатива на природния газ.
Намаляване на емисиите парникови газове, които водят до глобални изменения
на климата - за целта Европейският съюз
прие план, който включва съществено
подобряване на енергийното потребление чрез нарастване използването на възобновяеми енергийни източници, употребата на биогорива в транспорта и др.
Реализиране на програми за енергийна
ефективност и екологосъобразно развитие на общините, включващи създаването на общински и индустриален капацитет за разработване на проекти за ефективно енергийно потребление и устойчиво развитие.
Пълноценно и своевременно усвояване
на европейските фондове.
Въвеждане на екологични данъци.
Стимулиране инвестициите във възобновяеми енергийни източници.
Повишаване сигурността на енергийните
доставки – под сигурност на енергийните
доставки се разбира способност на държавите да гарантират стабилност и предвидимост на доставките им на енергия.
Предоставяне на информация на потребителите относно енергийните и екологичните характеристики на стоките и услугите – Европейският съюз има хармонизирани правила относно информацията, която се предоставя на потребителите, за да бъдат подпомогнати да направят най-добрия избор на стоки и услуги. В
тази връзка са въведени еко-етикети с
информация за екологичните параметри
на различните продукти и са инициирани
информационни кампании, които да разясняват на енергопотребителите как
спестяваната от тях енергия намалява
изменението на климата чрез снижаване
на енергийната и въглеродна интензивност на икономиката. Около 16 % от общия обем парникови емисии в ЕС-27 са
продукт от енергийното потребление на
домакинствата.
Определяне на по-нататъшните действия
на общоевропейско равнище с цел гарантиране на устойчиви, конкурентни и
сигурни енергийни доставки на страните
членки на Европейския съюз. Геополитическите аспекти на европейската енергийна политика са част от външната политика на Общността, насочена към: изграждане на обща европейска електро-
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разпределителна система и инфраструктура; окончателно изграждане на общ
вътрешен пазар на газ и електроенергия;
поощряване на солидарността между
страните членки на Европейския съюз в
случай на нарушени доставки; борба с
глобалното затопляне; подобряване координацията на научните изследвания в
областта на енергетиката и ефективното
енергийно потребление на отраслите с
цел осигуряване на устойчиво и конкурентоспособно развитие на икономиката
[4].
- Мерки, насочени към подобряване на
енергийния мениджмънт с оглед намаляване на потреблението на електроенергия и увеличаване използването на природния газ.
Съществува международен проект, наречен
“Evaluation and Monitoring of Energy Efficiency in
the New EU Member Countries and the EU-25
(EEE-NMC)”, участието в който се финансира от
Европейската програма “Intelligent Energy –
Europe” и един от използваните в него индикатори за сравнение между страните е именно
енергоинтензивността на икономиките им. България е с най-висока енергийна интензивност
сред Централно и Източноевропейските страни
и това се дължи на по-ниския обем на брутния
вътрешен продукт, нерационалната структура
на първичните източници на енергия (висок дял
на твърдите горива), високия дял на нетния
внос в първичните енергийни ресурси, нискоефективните технологии, използвани в отраслите, относително по-високия дял на енергийното
потребление на индустрията и др.
По оперативна програма „Конкурентоспособност” правителството одобри меморандум между Министерство на икономиката, енергетиката
и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие за осигуряването на 300 млн.
евро за проекти за ефективно енергийно потребление и устойчиво развитие на българската
индустрия. Европейската банка за възстановяване и развитие ще осигури и допълнителни
средства, както и безплатна техническа помощ
на компаниите. Възобновяемите енергийни източници са почти без алтернатива в средносрочен и дългосрочен план, затова с различни икономически инструменти трябва непрекъснато да
се насърчават инвестициите в тях. Всяка страна
стимулира развитието на такива източници на
възобновяема енергия, за които има конкурентни предимства. За България това са слънчевата, вятърната, геотермалната енергия, дървесната биомаса и водните ресурси - всички те
трябва да се използват ефективно. С оглед стимулиране използването на биомасата като

енергиен източник, инвеститорите в такива
мощности трябва да имат същата сигурност,
както например при влагането на средства във
фотоволтаични и вятърни централи.
Обобщено, у нас са налице много от необходимите предпоставки за ефективно енергийно
потребление и екологосъобразно развитие на
отраслите, а именно:
- разработена
административноюридическа база;
- сравнително добре развита енергийна и
производствена инфраструктура;
- политика на екологизация и устойчиво
развитие на икономиката, насочена към
нарастване на производство и потреблението на „зелена” енергия;
- политика на намаляване вноса на енергийни ресурси чрез разработване на собствени енергийни находища и оттук намаляване енергийната зависимост на
страната;
- политика на диверсификация на ресурсите, доставките и източниците им;
- нарастване потреблението на природен
газ и възобновяеми енергийни източници
за сметка на намаляване потреблението
на въглища;
- развитие на газификацията на страната и
по-точно газификацията на домакинствата, т.е. рационализиране на структурата
на потребление на горива и енергии и оттук – структурата им на производството в
страната и доставките им от чужбина;
- нарастване на дела на енергията от когенерация;
- намаляване на отпадъците поради използването им за производство на енергия;
- намаляване загубите на енергия вследствие рехабилитацията на енергийната
мрежа и на инсталациите за утилизация
на енергията и за улавяне на емисиите
парникови газове;
- политика на преструктуриране на икономиката в насока на приоритетно развитие
на енергоикономични, екологично чисти,
с рационална структура на използваните
енергийни ресурси и висока брутна добавена стойност отрасли [5].
Слабостите по отношение енергийното потребление и въглеродната интензивност, а оттук
– и по отношение на устойчивото развитие на
българската икономика са както следва:
- Енергийното потребление на отраслите
нараства за сметка на потреблението на
въглища вместо на енергия от възобновяеми енергийни източници и природен
газ.
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-

Продължава замърсяването на околната
среда и увеличаването на емисиите парникови газове.
- Липса на достатъчно хранилища за съхраняване и обезопасяване на отпадъците
(особено радиоактивните и др.) от дадено производство или енергопотребление.
- Нарастване дела на водните енергийни
ресурси във възобновяемите енергийни
източници вместо на другите видове възобновяеми енергийни източници и нарастване дела в течните горива все още
на нефта и нефтопродуктите вместо на
биогоривата (биодизела и биоетанола).
- Отсъствие на инвестиции в нови модерни
инсталации за очистване на замърсяването и предпазване от замърсяване, за
модернизиране и рехабилитиране на
централите, както и в отраслите с енергоикономични производства.
- Използване на електроенергията, а не на
природния газ за отопление, в случай че
домакинствата не се повсеместно газифицират.
- Употреба на домакински уреди, които са
неикономични в разхода на енергия, а
също така употреба на неикономични осветителни тела, както и на стари коли,
които са големи замърсители на околната среда.
- Вятърните и соларни паркове са разположени върху обработваема земя, защитени територии и обекти, или причинят
нарушаване на биоравновесието в природата.
- Не се санират не само старите, но и нови
сгради.
- Недостатъчно развитие на когенерацията
и недостатъчно оползотворяване на
енергията.
- Не се развива нашироко диверсификацията на енергийни ресурси и енергии.
- Отсъствие на дългосрочна политика поотношение емисиите парникови газове на
отраслите в България, в т.ч. на енергетиката [3].
на
Възможностите
за
подобряване
енергийното потребление на икономиката в
насока
на
неговата
ефективност
и
екологосъбразност са следните.
Изготвяне от страна на енергийните потребители, подлежащи на задължително обследване
за ефективно енергийно потребление на годишни анализи за потреблението им на горива и
енергии и програми за оптимизирането и екологизирането му. Необходимо е съставянето на
подобни програми и по отрасли с цел:
а) насърчаване развитието на малките и

средни предприятия чрез повишаване на
инвестиционната им активност, участие в
разработването на проекти, подпомагащи
внедряването на енергоспестяващи технологии в тях, незамърсяващи околната
среда;
б) подобряване на корпоративното управление чрез включване в бизнес програмите на мерки за ефективно енергийно
потребление, стимулиране на органите
на управление за снижаване на разходите на енергия, предоставяне на информация за енергийните разходи, необходима за разработването на национални и
отраслови производствени програми;
в) развитие на публично-частното партньорство за енергоспестяване с оглед
повишаване на конкурентоспособността
на предприятията в отраслите;
г) съществено намаляване на енергийните
разходи в себестойността на продукцията, които у нас са много по-високи отколкото в другите страни членки на Европейския съюз. Очаква се снижаването на
разходите на първични енергийни ресурси и на крайното енергийно потребление
да се отрази върху намаляването на
обема на отпадъците от производството
и потреблението и оттук – на замърсяването на околната среда и на разходите за
очистване;
д) мониторинг и оценка на прилаганите
мерки - с оглед осъществяването на текущо наблюдение за изпълнението на
набелязаните мерки и периодична оценка
на резултатите от тях се предвижда изграждане и поддържане на информационна система за състоянието на ефективното енергийно потребление и екологосъобразно развитие на икономиката, за
енергийните разходи в себестойността на
произвежданата продукция, т.е. за енергоемкостта й, за въглеродната интензивност и др.
Нарастване на инвестициите в „зелена” енергия, природен газ и други нисковъглеродни
енергийни източници, както и в очистващи инсталации и инсталации за опазване от замърсяване.
Разширяване потреблението на биогорива в
транспорта и подобряване на структурата на
автомобилния парк в страната, в смисъл, нарастване дела на новите автомобили с поикономично потребление на гориво, с по-малко
замърсяване на околната среда и особено на
електромобилите.
Създаване на хранилища за природен газ и
развитие на газопреносните мрежи и междусис-
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темните връзки с оглед повишаване енергийната сигурност на страната.
Нарастване използването в домакинствата
на природния газ като основен енергоресурс, а
по отношение на битовата техника – използване
на такава с икономично потребление на енергия, а също и енергоспестяващо осветление.
Увеличаване на инвестициите и неотложно
снижаване на енергийното потребление в структуроопределящите отрасли, тъй като се очаква
то да предизвика мултипликационен ефект по
цялата верига на свързаните с тях отрасли и
производства.
Подобряване на показателите за ефективно
енергийно потребление в България и доближаването им до тези на Централно и Източноевропейските страни близки до нашата икономика и
до средните стойности за ЕС.
Преимуществено развитие на продуктивни,
структуроопределящи и със сравнително ниска енергийна и въглеродна интензивност отрасли като производство на машини и оборудване, производство на продукти от неметални

минерални суровини, строителство, производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия и др.
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ENERGY CONSUMPTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY
Vesselina Grigorova
Economic Research Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
Abstact
In the paper is considered the energy consumption of the Bulgarian economy as a precondition of its sustainable development. In this connection, a special attention is paid on the measures for diminishing the energy consumption of the
branches, the energy and carbon intensity of the economy and for increasing its energy efficiency and competitiveness.
The measures are specifically for the different sectors of the economy as industry, transport, construction, trade, agriculture, households, etc. There are shown the weaknesses regarding the energy consumption in Bulgaria and the opportunities for its improvement in the context of the energy efficiency and sustainable development of the economy. As well,
there are given the existing preconditions for that purpose.
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ЕНЕРГИЙНАТА СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРИЯ ДО 2020 ГОДИНА - ВИЗИЯ ЗА
БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА В РАМКИТЕ НА РАЗШИРЕНИЯ ЕС
Светла Бонева
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Резюме
В работата са разгледани основните предизвикателства пред националната енергетика, определящи приоритетните направления на Енергийната стратегия на България до 2020 г., съобразени с актуалната европейска
рамка по енергийна политика. Посочени са мерките предвидени от държавата за постигане на основните приоритети, предвидени в енергийната стратегия, както и националната цел за намаляване на енергийната интензивност, което би допринесло за съществени енергийни спестявания. Отразени са основните показатели по които
може да се съди за енергийната ефективност в страната, както и значителните ползи които България може да
извлече при нейното реализиране.
Ключови думи: енергийна стратегия, енергийна ефективност, енергийна политика.
Key words: power strategy, energy efficiency, power policy.
JEL: Q56, Q58.

Енергийната стратегия е основополагащ документ на националната енергийна политика,
която се одобрява от Министерския съвет и
Народното събрание на Република България. Тя
отразява политическата визия за бъдещото
развитие на България, съобразена с актуалната
европейска рамка по енергийната политика.
Отправната точка на Европейската енергийна политика е в няколко приоритетни
направления:
1. Овладяване на негативните промени на
климата.
2. Намаляване енергоемкостта на икономиката и увеличаване на енергийната ефективност, включително по посока енергийно независими сгради.
3. Ограничаване на външната зависимост
на ЕС от вносни енергийни ресурси.
4. Насърчаване на икономическия растеж и
заетостта, като по този начин да се обезпечи сигурна и достъпна енергия за потребителите.
Тези приоритети са непостижими без наличието на развит вътрешен енергиен пазар.
Устойчивото и екологосъобразно енергийно
развитие е изведено като център на енергийната политика и постигането му е обвързано с дългосрочните количествени цели на Европа до 2020 г.
Енергийната стратегия на България е насочена към преодоляването на основните предизвикателства пред националната енергетика, а именно:
1. Високата енергийна интензивност на
БВП: Въпреки положителната тенденция
за подобряване, енергийната интензивност на националния БВП е с 89% повисока от средната за ЕС (при отчитане

на паритета на покупателната способност).
2. Високата зависимост от внос на енергийни ресурси: България осигурява 70% от
брутното си потребление чрез внос. Зависимостта от внос на природен газ, суров нефт и ядрено гориво е практически
пълна и има традиционно едностранна
насоченост.
3. Необходимостта от екосъобразно развитие: Светът е изправен пред предизвикателствата от промените в климата, повлияни от нарастването на обема на емисиите от парникови газове.
Съгласно Енергийната стратегия [1] на
Република България до 2020 г., основните
приоритети пред България могат да се сведат до следните пет направления:
1. Гарантиране сигурността на доставките
на енергия.
2. Достигане на целите за възобновяема
енергия.
3. Повишаване на енергийната ефективност.
4. Развитие на конкурентен енергиен пазар.
5. Политика, насочена към осигуряване на
енергийните нужди и защита на интересите на потребителите.
Тези приоритети определят визията за развитие на енергетиката в България през
следващите години, а именно:
- поддържане на сигурна, стабилна и надеждна енергийна система;
- енергетиката остава водещ отрасъл на
българската икономика с ясно изразена
външно търговска насоченост;
- акцент върху чиста и ниско-емисионна
енергия - ядрена и от ВЕИ;
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-

баланс на количеството, качеството и цени на електроенергията, произведена от
ВЕИ, ядрена енергия, въглища и природен газ;
- прозрачно и ефективно управление на
енергийните компании с държавно участие.
За постигане на тези основни приоритети
държавата предвижда мерки, включващи:
- По-ефективно използване на местните
енергоресурси - подкрепа за запазването и развитието на въглищната индустрия
при строго спазване на нормите за околната среда, изграждане на нови и/или
заместващи мощности, работещи на базата на местни въглища при задължително използване на съвременни високоефективни и нискоемисионни технологии с
улавяне и съхранение на СО2, съчетано с
поетапно извеждане от експлоатация на
мощности, които не отговарят на екологичното законодателство.
- Повишаване на енергийната ефективност по цялата верига - от производството на електрическа и топлинна енергия,
през намаляване на загубите при пренос
и разпределение на енергия до крайното
потребление на енергия.
- Насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници - преодоляване на съществуващите пазарни и
технологични бариери, като по този начин ще бъде намалено потреблението на
първична енергия в страната.
- Насърчаване на когенерацията - комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия, чрез модернизация на топлофикационните дружества и
подкрепа за методите за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.
- Подкрепа и насърчаване развитието
на ядрената енергетика, отстояване позициите пред европейските институции за
запазване и увеличаване дела на ядрената енергетика в страната чрез удължаване експлоатационния срок на блокове 5
и 6 на АЕЦ „Козлодуй”, както и изграждането на 2 000 MW нови ядрени мощности
(АЕЦ „Белене” и/или блокове 7 и 8 в АЕЦ
„Козлодуй”). Основен ангажимент ще бъде и изграждане на национално хранилище за ниско и средно активни радиоактивни отпадъци и хранилище за сухо
съхраняване на отработено ядрено гориво в съответствие с най-добрите международни стандарти, както и инвестиране-

то в обекти за окончателното съхранение
на отработеното ядрено гориво.
- Създаване на доверие и прозрачност
на електроенергийния пазар в България чрез създаване на електроенергийна борса в страната, чрез която, залагайки принципа на конкурентност, ще
се постигне прозрачно ценообразуване,
гъвкавост в договарянето, максимално
използване на междусистемните преносни капацитети и възможност за едновременно разпределение на енергия и капацитет. Чрез българската електроенергийна борса на практика ще бъде реализирана европейската политика за интегриране на националните пазари и създаване на добре функциониращи регионални пазари, а в последствие и общ
европейски пазар. България трябва да
се позиционира стабилно на регионалната енергийна карта и да реализира възможностите си за износ на електрическа
енергия за страните от региона, включително Турция, Гърция, Италия и др.
- Създаване на благоприятен климат за
инвестиции във високи технологии и
за инвестиционна активност на частни
инвеститори за финансиране на енергийни проекти в България. Ще бъде
оказвана институционална подкрепа и
мониторинг на проекти със стратегическо
значение за енергийната сигурност, в т.ч.
на инвеститори в нови газови централи.
- Увеличаване на развойната дейност в
енергетиката - ще се търси финансова
подкрепа както чрез облекчаване достъпа на инвеститори до научни разработки,
така и чрез специализирани кредитни линии, средства от европейски фондове и
програми. Чрез средства, набрани от търговете за разрешителни за емисии на
парникови газове и чрез други финансови
източници и фискални инструменти ще се
подпомага производството и потреблението на енергия от ВЕИ и инвестиции в
нови газови централи.
Енергийната стратегия на България посочва
като амбициозна цел намаляване на първичната енергийна интензивност през 2020 г. с
50% в сравнение с 2005 г., което би довело до
спестяване на 5,8 Mtoe първична енергия в
сравнение с базовия сценарий за развитие към
2020 г. Съпоставка между прогнозните данни
при базовия сценарий (без предприемане на
стратегически мерки) и целевия сценарий се
съдържа в табл. 1. Стратегията е изготвена на
базата на данни от Втория национален план
за енергийна ефективност (ВНПДЕЕ) [2], из-
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положителни ефекти в сравнение с базовия:
17,5% намаление в крайното енергийно потребление; спестяване на 26,8% първична енергия
годишно; с 12% по-малко първично енергийно
потребление за крайните потребители; енергоспестяващ и екологичен ефект от нарасналото
използване на природен газ в бита, но нарастваща зависимост от вноса; намаляване на общите енергийни разходи като процент от БВП с
7,7%; намаляване на енергийните разходи за
един МВч в крайното потребление от 91,5 евро
до 86,4 евро.
Основните показатели, по които може да
се съди за състоянието на енергийната
ефективност [3, 4] в страната, са първичното и
крайното енергийно потребление, енергийната
интензивност на БВП и делът на ВЕИ в енергийното потребление.

готвен въз основа на Директива 2006/32/ЕО за
енергийна ефективност на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз, при крайното потребление и енергийните услуги. Той е
втори от трите плана за действие по енергийната ефективност и обхваща периода 2011-2016 г.
и прогнозата до 2020 г. [2]. Изпълнението на
ВНПДЕЕ трябва да допринесе за постигането на
Националната цел за енергийни спестявания,
която през 2016 г. възлиза на 7 291 GWh годишни спестявания или 627 ktoe/год и представлява
9% от осреднената стойност на крайното енергийно потребление за периода 2001-2005 г.
(81 024 GWh).
При базисен сценарии задължителната национална цел от 16% дял на ВЕИ в общото
крайно енергийно потребление няма да бъде
изпълнена.
При целеви сценарии са налице следните

Табл. 1. Енергиен баланс на България към 2020 г. - базов и целеви сценарии
2020
Индикатори за сравнение
2005
Сценарий
Базов
Целеви
Брутен вътрешен продукт (000/М€05)
21,9
34,7
34,7
Брутно вътрешно потребление (Мтне)
20
21,6
15,8
3ависимост от внос на нефт и природен газ (%)
38
36,7
48
Крайно потребление (Мтне)
9,6
11,1
9,16
Съотношение крайно/общо (%)
48
51
58
Енергийна интензивност (тне/М€05)
913,3
623,6
456
Енергия от възобновяеми източници (Мтне)
1,1
1,71
1,96
Дял на ВЕИ (%)
9,4
13
18,8
Общи разходи за енергия (000М€05)
6,6
11,9
9,2
Енергйни разходи като процент от БВП (%)
30,14
34,2
26,5
Енергийни разходи в крайното енергийно потребление (€05/МВтч)
59,1
91,5
86,4

ят газ е гориво с много високо качество, което
може да се използва с висока ефективност от
потребителите, но неговото потребление в България се ограничава от сравнително високата му
цена и неразвитата битова газификация.
От възобновяемите енергийни източници
най-голям дял има биомасата, която в голямата
си част представлява дърва за огрев, които се
изгарят с нисък КПД в домашни печки. Производството на електрическа енергия от ВЕИ е
почти изцяло от ВЕЦ и се колебае в широки
граници, от 0,15 до 0,40 Mtoe през отделните
години, в зависимост от климатичните условия.
Наблюдава се положително развитие в производството на електрическа енергия от вятърни и
слънчеви централи, както и използването на
слънчева енергия за покриване на нуждите от
топла вода в бита.
В табл. 2 е представена разбивка на произведената в България енергия по източници за
периода 2007-2010 г.

Първично и крайно енергийно потребление
По данни към 2009 г. първичното енергийно
потребление (ПЕП) в страната е намаляло с
около 8% спрямо 2000 г. до 17 482 ktoe, като поголямата част от енергията се внася от вън.
Трябва да се прави разлика между първично и
крайно енергийно потребление. Първичното
енергийно потребление (ПЕП) включва всички
горива и енергии, използвани в националната
икономика (собствено производство и внос),
докато крайното енергийно потребление (КЕП)
отразява всички горива и енергии, доставени на
крайните потребители (домакинства, транспорт,
индустрия), след преобразуване/ преработване,
пренос и дистрибуция). Нискокачествените лигнитни въглища са единственият по-значителен
местен изкопаем енергиен ресурс. Изкопаемият
енергиен ресурс с най-висока международна
цена - нефтът, изцяло се внася в България.
Делът на природния газ в ПЕП е около 14-15%
и вносът достига 85-90% от потреблението в
страната. Трябва да се отбележи, че природни-
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Табл. 2. Произведена енергия по източници 2007-2010 г. за България
% от общото производство
Вид енергиен източник
2007
2008
2009
2010
на енергия за 2010
Въглища
4 746
4 816
4 560
4 932
48%
Нефт
26
24
25
0
0%
Природен газ
236
156
13
0
0%
Ядрена енергия
3 798
4 088
3 958
3 956
38%
ВЕИ
995
997
1 129
1 475
14%
Общо
9 868
10 161
9 701
10 381
100%
Източник: По данни на Евростат.

индустрията. Делът му нараства от 21,8% до
32,7%
за
същия
период.
Още
понеблагоприятно е, че 97% от потреблението на
транспорта са нефтопродукти, произвеждани от
енергийния ресурс с най-висока цена, който
изцяло се внася в България. Делът на индустрията в крайното енергийно потребление намалява от 41% през 2000 г. до 28,6% през 2009 и
секторът отстъпи първото място на транспорта.

Към 2009 г. крайното енергийно потребление
(КЕП) е 8,475 Mтнe, което е незначителен ръст в
сравнение с потреблението от 8,436 Mтнe през
2000 г. Изменението на крайното енергийно
потребление в България, по сектори на икономиката, през периода 2000-2009 г. е показано на
фиг. 1.
От 2009 г. транспортът е секторът с найголямо енергийно потребление, измествайки

Източник: НСИ.

Фиг. 1. Изменение на КЕП по сектори 2000-2009 г.

Над 50% от ПЕП у нас се губи в процеса на
трансформация, пренос и разпределение на
енергията, докато в ЕС тези загуби са около
35%. Това неблагоприятно съотношение се
дължи най-вече на по-ниската енергийна ефективност. Други фактори са значителният износ
на електрическа енергия, както и по-високият
дял на електрическата енергия в крайното потребление – 27% срещу 21% средно в ЕС, което
се обяснява с по-широкото използване на нискокачествени местни въглища и на ядрена енергия в България, както и с неразвитата газификация. От друга страна, по-големият дял на електрическата енергия замества скъпи вносни горива като нефт и природен газ и увеличава сигурността на енергоснабдяването.

индикатор за нивото на енергийна ефективност.
Устойчивият икономически растеж през последните години е съпроводен с тенденция на намаляване на енергийната интензивност. За
периода 1999-2007 г. БВП нараства средногодишно с 5,3%, докато брутното вътрешно потребление на енергия нараства с 1,4%, а на
електрическа енергия - с 0,9%. Като резултат
енергийната интензивност на единица БВП намалява с 25,4%. През периода 2000–2009 г.
първичната енергийна интензивност (ПЕИ)
намалява от 0,701 koe/лв00 до 0,429 koe/лв00.
Съотношението между КЕП и ПЕП нараства от
0,439 до 0,485 за същия период, което показва
подобряване на ефективността при трансформацията, преноса и разпределение на енергията.
Изменението на енергийната интензивност при
първичното и крайното потребление на енергия
за периода 2000–2009 г. е показано на фиг. 2.

Енергийна интензивност на БВП
Енергийната интензивност на БВП и на секторите създаващи добавена стойност е основен
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Източник: НСИ.

Фиг. 2. Изменение на ПЕИ и КЕИ 2000-2009 г.

Въпреки тази положителна тенденция енергийната интензивност на националния БВП е с
89% по-висока от средната за ЕС (измерена
чрез брутното вътрешно потребление на енергия за единица БВП и при отчитане на паритета
на покупателната способност) [2]. Енергийната
интензивност намалява и през 2009 г., независимо, че икономиката отбеляза значителен спад
поради кризата.
Крайната енергийна интензивност (КЕИ) намалява с над 5% средно годишно през периода
2000-2009 г. Това намаляване на КЕИ отговаря
на годишно спестяване на енергия при крайното
потребление от 1,1 Мтнe. Енергийната интензивност на индустрията - секторът с традиционно най-високи нива - намалява над 2 пъти за
разглеждания период - от 0,556 до 0,256
koe/лв00. Основните фактори за това намаляване са мерките за подобряване на енергийната
ефективност и преструктурирането в сектора,
свързано със значително намаляване дела на
енергоинтензивни отрасли като например черната металургия.
Секторът с най-ниска енергийна интензивност (6,4 пъти по-ниска от тази на индустрията
през 2009 г.) е този на услугите, но през периода 2000-2009 г. тя намалява само с 10%, а през
последните две години остава постоянна. Това
се дължи на факта, че в този сектор влиянието
на цените на енергията е по-слабо.
Основните усилия за ограничаване на енергийното потребление и негативните тенденции
трябва да бъдат насочени към транспортния
сектор. Въпреки намаленото годишно потребление на гориво в автомобилния транспорт (от
0,667 toe/екв. автомобил през 2007 г. до 0,595
toe/екв. автомобил през 2009 г.), енергийната
интензивност нараства поради бързо растящия
брой на автомобилите и на годишния им пробег,
както и поради понижения интерес към използването на по-енергоефективния железопътен
транспорт.

В сектор Домакинства също се наблюдава
нарастване на енергопотреблението (особено
на електрическа енергия) от 0,553 toe/жилище
през 2007 г. до 0,567 toe/жилище през 2009 г.
Факторите в основата на този ръст са увеличаване размерите на новите жилища, повишаване
равнищата на топлинен и светлинен комфорт,
развитието на климатизацията и растящото
използване на битови електроуреди и електроника. Нерешени проблеми в домакинствата си
остават ниската ефективност на домашните
печки и камини за дърва и въглища и неразвитата битова газификация.
Така посочените данни говорят за неефективно използване на първичните енергийни
ресурси. Необходими са сериозни усилия, за
да се постигнат набелязаните цели и да бъде
възможно успешното позициониране на българската енергетика и икономика на европейския
пазар. В тази връзка и в съответствие със Закона за енергийна ефективност [5] е създадена
Агенция за енергийна ефективност, която да
осигури необходимите институционални предпоставки за прилагане на интегриран подход в
областта на енергийната ефективност. По линията на публично-частното партньорство е създаден и вече успешно функционира Български
фонд за енергийна ефективност, който осигурява финансиране на енергоефективни проекти
в различни сектори на производството и потреблението на енергия.
Дял на ВЕИ в общото енергийно потребление
Използването на ВЕИ, съчетано с ефективното използване на енергията, играе
ключова роля в устойчивото развитие на
българската енергетика и гарантира сигурност на доставките и независимост от резки
промени в цените на нефта и газа, като по
този начин запазва енергийната сигурност на
страната ни. Потенциалът, политиката и целите
на България по отношение на ВЕИ [6] са предс-
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тавени в два важни документа - Национална
дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ [7] и Национален план за действие за енергията от ВИ [8].
Според Националния план за действие за
енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ), сумарният технически потенциал за производство на енергия от възобновяеми източници
в България е приблизително 4500 ktoe годишно
[8]. Разпределението му между различните видове източници е неравномерно, като най-голям
дял притежават биомасата (34%) и хидроенергията (29%). Страната притежава значителни
горски ресурси и развито селскостопанско производство - източници както на твърда биомаса,
така и на суровина за производство на биогаз и
течни горива. Географското положение на България предопределя сравнително ниския дял на
вятърната енергия (7,5%) и енергията на приливи, отливи и морски вълни. На табл. 3 и фиг. 3 е
представен достъпният потенциал от различните видове ВЕИ в България [7].

е основен консуматор (86%) на биомаса (почти
изцяло дърва за огрев) в страната. За периода
1997-2004 г. употребата на биомаса в битовия
сектор се е увеличила 3,4 пъти, докато употребата на почти всички останали горива и Оценката на потенциала от биомаса изисква внимателен подход, тъй като става дума за ресурси,
които имат ограничен прираст и много други
ценни приложения, включително осигуряване
прехраната на хората и кислорода за атмосферата. Затова подходът е да се включват в потенциала само отпадъци от селското и горско
стопанство, битови отпадъци, малоценна дървесина, която не намира друго приложение и
отпада по естествени причини, без да се използва, енергийни култури отглеждани на пустеещи
земи и т.н.
България притежава значителен потенциал
на отпадна и малоценна биомаса (над 2 Mtoe),
която сега не се оползотворява и може да се
цели.
Техникоизползва
за
енергийни
икономическия анализ показва, че използването
на биомаса в бита и за производство на топлинна енергия е конкурентоспособен възобновяем
източник на традиционните горива, с изключение на въглищата, и има значителни екологични
предимства пред всички традиционни горива.
Приоритетни са проекти, свързани с преработване на отпадъчна и малоценна дървесина и
селскостопански растителни отпадъци; въвеждане на съвременни инсталации за изгаряне на
отпадъчна и малоразмерна дървесина и селскостопански отпадъци; изграждане на когенерационни инсталации на биомаса; оползотворяване на индустриални отпадъци; повишаване на
КПД на устройствата за изгаряне на дърва за
огрев, и др.
Хидроенергия - енергийният потенциал на
водния ресурс в страната се използва за производство на електроенергия от ВЕЦ и е силно
зависим от сезонните и климатични условия.
ВЕЦ активно участват при покриване на върхови
товари, като в дни с максимално натоварване на
системата, използваната мощност от ВЕЦ достига 1 700-1 800 MW. В България хидроенергийният потенциал е над 26 500 GWh (~2 280 ktoe)
годишно. Най-големите водноелектрически централи в страната са 14 броя и работят в четири
каскади: „Белмекен-Сестримо-Чаира”, „Батак”,
„Доспат-Въча” и „Арда”.
ВЕЦ са най-значителният възобновяем източник на електроенергия в електроенергийния
баланс на страната. С цел увеличаване производството от ВЕЦ и намаляване количеството
на замърсители и парникови газове от ТЕЦ,
изпълнението на проекти за изграждане на нови
хидроенергийни мощности е приоритет. Трябва
да се отбележи, че съществуващият технически

Табл. 3. Достъпен потенциал на различните видове ВЕИ в България
Достъпен потенциал в
България
ВЕИ
Ktoe
Водна енергия
26 540
GWh
2 282
Биомаса
113 000
TJ
2 700
Слънчева енергия
4 535
GWh
390
Вятърна енергия
3 283
GWh
283
Геотермална енергия
14 667
TJ
350
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Фиг. 3. Достъпен енергиен потенциал на ВЕИ в
България

Биомаса - От всички ВЕИ, биомасата, и поточно дървесината, е с най-голям принос в
енергийния баланс на страната. Енергията, получена от биомаса през 2003 г. е 2,8 пъти повече от тази, получена от водна енергия [7]. Енергийният потенциал на биомасата в ПЕП се предоставя почти 100% на крайния потребител, тъй
като липсват загубите при преобразуване, пренос и дистрибуция, характерни за други горива и
енергии. Към момента битовият сектор все още
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и икономически потенциал за големите ВЕЦ
вече е използван или е неизползваем поради
ограничения от съображения за опазване на
околната среда. Затова усилията са насочени
главно към изграждането на малки ВЕЦ с максимална мощност до 10 MW. Те се характеризират с по-малки изисквания относно сигурност,
автоматизиране, себестойност на продукцията,
изкупна цена и квалификация на персонала.
Тези характеристики предопределят възможността за бързо започване на строителството и
за влагане на капитали в дългосрочна инвестиция с минимален финансов риск. Те могат да се
изградят на течащи води, на питейни водопроводи, към стените на язовирите, както и на някои напоителни канали в хидромелиоративната
система. Малките ВЕЦ са подходящи за отдалечени от електрическата мрежа потребители,
могат да бъдат съоръжавани с българско технологично оборудване и се вписват добре в
околната среда, без да нарушават екологичното
равновесие.
Геотермална енергия - геотермалните източници в България са между 136 и 154. От тях
около 50 са с доказан потенциал 469 MW за
добиване на геотермална енергия. Основната
част от водите (на самоизлив или сондажи) са
нискотемпературни в интервала 20–90 °С. Водите с температура над 90 °С са до 4% от общия дебит. Осреднената стойност на годишното
производство е ~428 GWht; ~36.8 ktoe При масирано инвестиране в нови дълбочинни сондажи и извличане на цялото количество достъпна
геотермална енергия след реинжектиране, би
могло да произведе около 10% от необходимото
количество топлинна енергия за 2015 година.
Оползотворяването на геотермалната енергия чрез изграждането на геотермални централи
и/или централизирани отоплителни системи
изисква значителни първоначални инвестиции
за изследвания, сондажи, енергийни съоръжения, спомагателно оборудване и разпределителни мрежи. Производствените разходи за
електроенергия и топлинна енергия са по-ниски
от тези при конвенционалните технологии. Важна особеност е, че коефициентът на използване
на геотермалния източник може да надхвърли
90%, което е недостижимо при другите технологии. Амортизационният период на съоръженията
е около 30 години, докато използването на
енергоизточника може да продължи векове.
Вятърна енергия - все още приносът й в
брутното производство на електроенергия в
страната е незначителен. На територията на
България са обособени четири географски зони
с различен ветрови потенциал, но само две от
зоните представляват интерес за индустриално
преобразуване на вятърната енергия в електро-

енергия, от гледна точка на подходящата посока
и скорост на вятъра. Тези зони са с обща площ
около 1 430 km2, където средногодишната скорост на вятъра е около и над 6 m/s. Тази стойност е долната граница за икономическа целесъобразност на проектите за вятърна енергия.
Следователно енергийният потенциал на вятъра в България не е голям.
Теоретично страната може да се раздели на
три зони с различен ветрови потенциал: зона на
малък ветроенергиен потенциал – включва равнинните части от релефа на страната (Дунавската равнина и Тракия), долините на р. Струма и
р. Места и високите полета на Западна България; зона на среден ветроенергиен потенциал –
включва черноморското крайбрежие и Добруджанското плато, част от поречието на р. Дунав
и местата в планините до 1000 m надморска
височина; зона на висок ветроенергиен потенциал – включва вдадените в морето части от
сушата (н. Калиакра и н. Емине), откритите планински била и върхове с надморска височина
над 1 000 m.
Възможността за усвояване на достъпния
потенциал на вятърната енергия в България се
увеличава с развитието на технологиите, които
вече позволяват инсталиране на генератори в
планински зони и зони с по-ниски скорости на
вятъра (3–3,5 m/s). Малките вятърни генератори
са добра инвестиция за собственици на къщи,
ферми, оранжерии, както и за малкия и среден
бизнес.
Слънчева енергия - България е разделена
на три региона в зависимост от интензивността
на слънчевото греене: Централен Източен регион – 40% от територията на страната, предимно
планински райони; Североизточен регион – 50%
от територията на страната, предимно селски
райони, индустриалната зона, както и част от
централната северна брегова ивица; Югоизточен и Югозападен регион – 10% от територията
на страната, предимно планински райони и южната брегова ивица, с най-голям потенциал.
Слънчевите технологии изискват сравнително високи инвестиции, което се дължи на ниските коефициенти на натоварване, както и на необходимостта от големи колекторни площи.
Усвояването на икономически изгодния потенциал на слънчевата енергия може да се насочи
първоначално към сгради държавна и общинска
собственост, които използват електроенергия и
течни горива за производство на гореща вода за
битови нужди. Очаква се и значително повишаване на интереса от страна на жителите на панелни сгради, които освен мерките по подобряване на термичната изолация на сградата да
инсталират и слънчеви колектори за топла вода.
Не е за пренебрегване и възможността за при-
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замърсявания, така че да се осигури устойчиво социално и икономическо развитие, и др.

ложение на слънчевите термични колектори в
строителството на хотели, ресторанти и др.
Националната цел, определена в Енергийната стратегия на България, е 16% от КЕП
към 2020 г. да бъде от ВЕИ. На секторно ниво
е определена задължителна цел 10% дял на
ВЕИ в транспорта. За да може да постигне набелязаните цели в областта на енергийната
ефективност и ВЕИ, българската енергетика
трябва да преодолее редица предизвикателства - високата зависимост от внос на енергийни ресурси, необходимостта от екологосъобразно развитие, високата енергийна интензивност
на БВП. Една от най-сериозните бариери е все
още високата цена за производство на възобновяема енергия в сравнение с енергията от конвенционални източници по традиционни технологии. Затова се търсят различни схеми и механизми за финансиране, които да насърчат инвеститорите и които предстои да бъдат разгледани в настоящата разработка.
За България е от голямо значение да насърчава енергийната ефективност и използването
на ВЕИ, тъй като би могла да извлече значителни ползи, като:
- повишаване конкурентоспособността
на националната икономика чрез намаляване на енергийната интензивност на
БВП, повишаване на заетостта и увеличаване благосъстоянието на населението;
- минимизиране на политическите и икономически рискове, свързани с енергоснабдяването, които произтичат от
силната по настоящем ресурсна зависимост на страната ни от внос на енергия;
- борба с „енергийната бедност” на част
от населението, което ще намали осезаемо разходите си за потребена енергия в
дома и транспорта в дългосрочен аспект;
- опазване на околната среда и ограничаване на климатичните промени, благодарение на намалените вредни емисии и

Заключение
В заключение може да се каже, че всички изброени приоритети имат една единствена цел:
постигане на високотехнологична сигурна и надеждна енергийна система, базирана на съвременни технологии, отговарящи на европейските
критерии и използващи максимално наличния
ресурс в България, която да защитава в найвисока степен българските потребители и да
гарантира енергийната сигурност на страната.
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POWER STRATEGY OF BULGARIA TILL 2020 – A VISION FOR THE FUTURE
DEVELOPMENT OF THE COUNTRY WITHIN THE FRAMES OF THE ENLARGED EU
Svetla Boneva
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
The main challenges in front of the national power engineering determining the priority directions of power strategy of
Bulgaria till 2020 are discussed in the present paper. They are in compliance with the actual power policy European
frame. The measures provided by the country for achieving the main priorities provided in the power strategy as well as
the national objective for decreasing the power intensity which could lead to major energy savings are mentioned in the
paper. The main parameters of energy efficiency in the country as well as the considerable benefits which Bulgaria may
have at realizing it are pointed out.
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Резюме
Работата разглежда възникването и развитието на производството на енергия от ВЕИ – соларен тип. Посочени са трите основни начина за използване на енергията от слънцето (пасивна топлина, солартермия, фотоволтаична енергия), както и технологиите за директно използване на слънчевата светлина и топлина за производство на енергия (соларни термични панели за загряване на вода, слънчеви концентратори за производство на
електроенергия, фотоволтаични клетки) и материалите за изработване на четирите основни типа фотоволтаични
клетки, както и приложението на фотоволтаични системи.
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Темата за възобновяемата енергия попада в
обсега на общественото внимание сравнително
от скоро, във връзка с климатичните промени [14] в световен мащаб и поскъпването на конвенционалните източници на енергия като нефт и
газ [5-8]. В България тези въпроси излязоха на
преден план след присъединяването на страната към ЕС, което беше съпроводено със затваряне на част от блоковете на АЕЦ „Козлодуй” и
възможностите за финансиране по линия на
Структурните фондове. На този етап найактуална информация за използването на ВЕИ
на ниво ЕС се съдържа в периодичните публикации на европейските институции [9], годишните данни на Евростат [10] в областта на енергетиката, стратегически и програмни документи на
органите на Р България [11-15], нормативни
актове [16,17] и официални информационни
материали на изпълнителни звена [18], данни от
изследвания на браншови организации [19],
статии на български автори [20-24], икономическата периодика и други.
Според Закона за възстановяване на енергийните източници от 21.04.2011г. „Енергия от
възобновяеми източници“ е енергията от възобновяеми неизкопаеми източници: вятърна,
слънчева енергия, енергия, съхранявана под
формата на топлина в атмосферния въздух –
аеротермална енергия, енергия, съхранявана
под формата на топлина под повърхността на
твърдата почва – геотермална енергия, енергия,
съхранявана под формата на топлина в повърхностните води – хидротермална енергия, океанска енергия, водноелектрическа енергия, биомаса, газ от възобновяеми източници, сметищен
газ и газ от пречиствателни инсталации за отпадни води.

През последните години нараства интересът
към получаване на енергия от ВЕИ-соларен тип.
Слънцето не е алтернативен източник на
енергия. То е първичният и основен ресурс,
на който се дължи енергията на изкопаемите
горива, вятъра, водата и биомасата. Единствено ядрената и геотермалната енергия не произлизат от слънчевото греене върху земята.
В продължение на хилядолетия човешката
цивилизация се е развивала, разчитайки на директното използване на слънчевата светлина и
топлина. След откриването на потенциала на
изкопаемите горива (въглища, нефт, природен
газ) започва интензивно индустриално и технологично развитие. То се дължи на факта, че
тези горива са, така да се каже, „концентрати”
на евтина енергия. За образуването на запасите
от изкопаеми горива, които се намират на Земята, са били необходими над 600 милиона години
и огромно количество растителен и животински
материал, който е събирал енергията на Слънцето, гниел е и се е натрупвал на пластове в
земната кора. Тази слънчева енергия, събирана
в продължение на милиони години и концентрирана в изкопаемите горива, е причина за техния
смайващ енергиен потенциал.
Всяко нещо обаче си има своята цена. Причината за енергийния потенциал на изкопаемите
горива е факта, че енергията, натрупвана в тях
в продължение на толкова дълго време, се освобождава за секунди в химичните реакции, в
които тези горива се използват по предназначение. След реакцията, горивото е безполезно,
дори вредно, защото замърсява околната
среда. Вследствие на използването на изкопаеми горива за производство на енергия се отделят тонове прах, сгурия, токсични вещества и
парникови газове. Техногенните парникови
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Индивидуални слънчеви клетки, наричани
още фотоволтаични клетки се произвеждат в
различни форми и размери. Понякога само една
клетка e необходимa за захранване на устройството, но най-често много клетки са свързани
помежду си и образуват слънчеви панели или
модули. Фотоволтаична енергия се превръща в
трайно решение на енергийните проблеми в
световен мащаб.
Понастоящем, директното използване на
слънчевата светлина и топлина за производство
на енергия се осъществява по следните технологии:
- Соларни термични панели за загряване на вода – за нуждите на домакинства,
институции и предприятия (фиг. 1);
- Слънчеви концентратори за производство на електроенергия – Слънцето
загрява вода, която се превръща в пара и
задвижва турбинен генератор;
- Фотоволтаични клетки – директно
превръщат слънчевата светлина в електроенергия. Също се използват в системи
с концентратори.

газове са основната причина за глобалното
затопляне, което е сериозна заплаха за човечеството. Другият недостатък на изкопаемите
горива е, че техните резерви са ограничени.
След използването им, те не могат да се използват наново и един ден ще бъдат напълно консумирани.
Земята се къпе в слънчева енергия. Количеството слънчева енергия, което достига до земната повърхност, е огромно – за една година
Слънцето доставя два пъти повече енергия от
количеството, което може да бъде произведено
от всички невъзобновими ресурси, взети заедно.
Тази енергия е безплатна, сигурна (Слънцето няма да промени състоянието си поне още
5 милиарда години) и не може да бъде монополизирана. Около 61% от световните запаси
на нефт и 41% от природния газ се намират в
политически нестабилни региони на света.
Слънчевата енергия е най-обилна в близост до
Екватора, но успешни проекти за соларни термични и фотоволтаични инсталации в Германия,
Дания и Швеция доказаха, че слънчевата
енергия е достатъчен ресурс във всяка точка
на света.
Енергията от слънцето може да бъде използвана по три основни начина и е необходимо те да бъдат разграничавани в контекста на
соларната енергия:
- Пасивна топлина. Това е топлината, която получаваме по естествен начин от
слънцето и тя може да бъде използвана
при проектирането на сградите по начин,
по който да се намали използването на
допълнителни топлинни източници.
- Солартермия. Тук се използва слънчевата топлина за загряване на вода и за
затоплящи системи.
- Фотоволтаична енергия. Този вид енергия използва соларната енергия за генерирането на електрическа енергия за
захранване на уреди, устройства и осветление.
Фотоволтаичните
системи
изискват единствено дневна светлина за
да генерират електричество. Фотоволтаична енергия се получава, когато слънчевата светлина се превръща в енергия с
използването на слънчеви клетки или
полупроводници . Тези клетки са полупроводникови, обикновено изработени от
силиций и не съдържат корозивни материали или движещи се части. Докато
слънчевите клетки са изложени на светлина, те ще произвеждат фотоволтаична
енергия с минимум поддръжка. Тази
енергия е екологично чиста и безопасна.

Фиг. 1. Соларни термични панели за загряване на
вода

Фотоволтаичните клетки най-често се правят
от силиций, в който се вкарват примеси на бор
или фосфор, за да се създадат зони с противоположни полярности (p и n зони). При излагане
на слънчева светлина, на границата между тези
две зони (наречена p-n преход) се създава
електрическо поле, което генерира постоянно
напрежение от порядъка на 0,5-0,6 V движеща
сила между електродите на клетката. Това напрежение не е достатъчно високо, за да бъде
използвано. Затова, клетките се съединяват
една с друга във фотоволтаични панели, които генерират по-високи напрежения и по-големи
токове.

26

ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ „СОЛАРЕН ТИП” - СЪЩНОСТ, ЗНАЧЕНИЕ, ПОТЕНЦИАЛ, АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ

кристална решетка. Масово произвежданите поликристални клетки имат ефективност между 15-17%.
3. Тънкослойни клетки:
- Клетки от аморфен силиций –
аморфният силиций не е кристален.
Ефективността на този тип клетки варира от 4 до 8%. Тъй като клетките са
много тънки – около 2 mm – за производството им е необходим по-малко
изходен материал. От аморфен силиций се правят клетките за часовници и калкулатори. Те са най-слабо
развитата фотоволтаична технология. Поради ниската си ефективност
се използват най-рядко от всички останали тънкослойни клетки.
- Несилициеви клетки – тези клетки
не се правят от силиций, поради което разходите за тяхното производство
са по-ниски. Тяхната ефективност е
около 7-9%. Основните типове тънкослойни клетки са CIS (copperindium-diselenide) и CdTe (cadmiumtelluride). Тънкослойните клетки са устойчиви на високи температури и на
засенчване. Те могат успешно да се
интегрират в съществуващи сгради,
защото могат да се произвеждат във
вид на руло, с което да се облепят
фасадите и покривите, без да е нужен специален монтаж.
4. Други типове клетки
Съществуват няколко други вида фотоволтаични технологии, които тепърва ще бъдат комерсиализирани или все още се извършват
проучвания. Основните такива са два вида:
Концентриращи фотоволтаици. Някои соларни клетки са проектирани да оперират с концентрирана слънчева светлина. Тези клетки са
построени в концентриращи колектори, които
използват лещи, за да насочат слънчевата
светлина към клетките. Основната идея е да се
използва много малко от скъпия фотоволтаичен
материал, а да се използва (събира) колкото е
възможно повече слънчева енергия. Тяхната
ефективност е между 20 и 30%.
Подвижни клетки. Базирани на подобен
производствен процес като този на тънкослойните фотоволтаици, активният материал се поставя в тънък пластичен материал и това позволява подвижност на клетката. Това разширява
обхвата на приложение, особено при интеграция в строителството (покривни инсталации) и
използване от крайния потребител.
Производството на фотоволтаични панели е
представено на фиг. 6.

Фиг. 2. Концентратор на слънчеви лъчи за производство на пара използвана в турбинен генератор
за производство на електроенергия

Фиг. 3. Фотоволтаични клетки за производство на
електроенергия

Клетките се произвеждат от най-различни
материали. Четирите основни типа на масово
произвежданите клетки са:
1. Монокристални клетки – те са найразпространените. Произвеждат се от
много чист силициев кристал с единна
кристална решетка. Кристалът се нарязва на изключително тънки дискове, дебели около 0,2 mm. От тези дискове се изработват клетките. Масово произвежданите монокристални клетки имат ефективност 13-18%. Ефективността на панелите винаги е малко по-ниска, и в случая
е около 11-16%. Монокристалните клетки
са най-ефективни, но тяхното производство е най-енергоемко и скъпо. С увеличаване на температурата на клетката (от
пряко слънчево нагряване) ефективността на силициевите клетки намалява.
2. Поликристални клетки – те също се
произвеждат от чист силициев кристал.
Силицият се разтапя, след което контролирано се охлажда в матрица. При това
се оформя поликристал с неправилна
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Фиг. 4. Подвижни фотоволтаични панели, които
следят слънчевия интензитет

Фиг. 5. Фотоволтаик с вграден активен материал в
тънък пластичен материал

Фиг. 6. Производството на фотоволтаични панели

Приложението на фотоволтаичните системи
е изключително разнообразно:
Свързани към мрежата соларни инсталации. Тези системи произвеждат огромно количество фотоволтаично електричество от едно
място. Размерът им е от няколкостотин киловата до няколко мегавата. Някои от тези съоръжения се разполагат на големи индустриални
сгради като терминали на летища или железопътни станции. Този тип приложение използва
вече съществуващо пространство и компенсира
една част от използваното електричество от
тези големи консуматори.
Свързани към мрежата домашни системи.
В развитите региони това е най-популярния тип
соларна фотоволтаична система. Най-големият
пазар на фотоволтаични панели са именно тези

системи. Техни компоненти са фотоволтаичните
панели, свързваща кутия, инвертор и електромер. Инверторът преобразува правия ток в променлив и автоматично проследява точката на
максимална мощност в зависимост от слънчевото греене, така че във всеки един момент да
се максимизира ефективността на панела. При
домашни фотоволтаични системи (не електроцентрали) електромерът може да е двупосочен,
ако собственикът на фотоволтаичната система
продава излишната енергия (фиг. 7).
Самостоятелни системи за селскостопански нужди (не свързани към мрежата). Системите се състоят от фотоволтаичен панел/ панели, батерия, зарядно устройство и инвертор.
Самостоятелните системи основно се използват
на отдалечени места като планински райони и
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Фиг. 7. Свързана към мрежата електроцентрала с
площ от 45 дка, конструкция от 13 365 соларни модула и 159 инвертора

Фиг. 8. Самостоятелни системи за селскостопански
нужди

развиващи се страни, където не е прекарана
електрическа мрежа (фиг. 8).
Хибридни системи. Соларна система би
могла да бъде комбиниана с друг енергиен източник - генератор от биомаса, вятърна турбина
или дизелов генератор, за да се осигурява постоянен източник на електричество. Подобна
хибридна система може да бъде както свързана
към мрежата, така и самостоятелна или поддържана от мрежата (фиг. 9).

Приложение в потребителски стоки. Фотоволтаични клетки се използват в много уреди от
ежедневието, включително часовници, калкулатори, играчки, зарядни устройства за батерия,
слънчеви покриви за автомобили в професионална област. Други приложения включват
енергия за обществени услуги като осветление,
телефонни кабини, пътни знаци и др. (фиг. 10).

Фиг. 9. Хибридна система включваща соларна
система и вятърна турбина за осигурява постоянен източник на електричество

Фиг. 10. Соларен покрив на автомобил, чиято енергия
се използва за охлаждането ѝ

като същевременно се избягват високите разходи за инсталирането на кабелна ел. мрежа.
Ефектът от фотоволтаичната енергия
върху основните фактори на околната среда
е следния:
Климат: произвеждането на слънчева енергия директно от слънчева светлина не изисква
някакъв вид гориво и поради това не предизвиква топлинно замърсяване или емисии на CO2 в
полза на парниковия ефект.

Самостоятелни системи за индустриални
нужди. Използването на соларно електричество
в телекомуникационният сектор е често срещано, особено за да бъдат свързани далечни извънградски райони с останалата част на страната. Захранването на транслаторни станции от
фотоволтаици или хибридни системи също има
голям потенциал. Използване на фотоволтаици
е конкурентоспособно по отношение на разходите, тъй като дава възможността за пренос на
електричество в зони далече от ел. източници,
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Геология: фотоволтаичните клетки са изработени от силиций, един елемент, получен от
пясък, който е в изобилие в природата и не са
необходими значителни количества от него. В
резултат на това няма промени в литоложки,
топографски или структурни характеристики на
терена.
Почва: тъй като няма замърсители или не
води до увреждане или движение на земята,
промените на физическите и химическите характеристики на почвата и ерозията са нулеви.
Подземни и повърхностни води: няма
промени в нивото на водоносните пластове или
в повърхностните води, нито поради замърсяване с отпадъци, нито поради изхвърлянето им.
Флора и фауна: отзвук върху растителността също не съществува, и тъй като няма електрически линии, избягват се всички възможните
неблагоприятни последици и за птиците. От
друга страна, фотоволтаичната слънчева енергия е най-доброто решение за тези места, нуждаещи се от електрическа енергия, но чиито
природни условия трябва да бъдат съхранени,
както в случая на защитени природни пространства.
Пейзаж: слънчеви панели предлагат различни възможности за интеграция, нещо, което ги
прави лесни за хармонизиране в рамките на
различните видове структури .
Шум: фотоволтаичната система е абсолютно
безшумна, което представлява голямо предимство в сравнение с въздушните генератори.
Социална среда: Необходимата земя, за
инсталиране на средна по размер фотоволтаична система не е значителна. Освен това, те
могат да бъдат интегрирани на покриви на къщи.

-

за получаването на фотоволтаична
енергия е необходима минимална поддръжка;
- слънчевата енергия като източник на
енергия е екологично чиста и безопасна;
- използването на фотоволтаиците е конкурентоспособно по отношение на разходите (отсъстват високите разходи за
инсталиране и ел. мрежа);
- фотоволтаичните системи предлагат
възможности за интегриране с други видове структури за производство на електрическа енергия;
- соларното електричество позволява
свързването на далечни извънградски
райони в телекомуникационния сектор с
останалата част на страната.
2. Недостатъците при производство на фотоволтаична енергия са:
- производството на монокристалните
клетки е енергоемко и скъпо;
- с увеличаване на температурата на фотоволтаичните клетки ефективността им
намалява.
3. Недостатъците на изкопаемите горива са:
- енергийния потенциал, съдържащ се в
тях се освобождава за секунди в химичните реакции на окисляване;
- след реакцията горивото е безполезно
вредно и замърсява околната среда (отделят се прах, сгурия, токсични вещества и парникови газове водещи до глобално затопляне);
- резервите им са ограничени (след използването им не могат да се използват
наново и един ден ще бъдат изчерпани
окончателно);
- предвид посочените предимства на
слънчевата енергия спрямо енергията
получена от фосилните горива може да
се направи заключението, че използването й в по-голям мащаб би довело до
трайно решение на енергийните проблеми в световен мащаб.

Изводи
1. Предимствата на слънчевата енергия
пред изкопаемите горива са:
- безплатна и сигурна (неограничени резерви);
- не може да бъде монополизирана;
- достатъчен ресурс във всяка точка на
света;
- не замърсява околната среда (не предизвиква топлинно замърсяване или
емисии от въглероден диоксид);
- силиция необходим за изработване на
фотоволтаичните клетки е в изобилие в
природата и се използва в малки количества;
- разположението на фотоволтаичните
системи заема малка площ от земната
повърхност;
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SOLAR RENEWABLE ENERGY: IMPORTANCE AND POTENTIAL
Gospodin Kolev
Neochim PLC, Dimitrovgrad, Bulgaria
Abstract
The paper reviews the origin and the development of the production of renewable solar energy. The three basic
methods of usage of solar energy have been explained (passive heat, solarthermia and photovoltaic energy production)
as well as the technologies for direct usage of solar light and heat for the production of energy (solar panels for heating
of water, solar concentrators for production of electro energy, photovoltaic cells) and materials for the production of the
four basic types of photovoltaic cells, as well as the application of the photovoltaic systems.
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Резюме
Политиката за ефективно използване на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) е приоритет в стратегията на Европа за устойчиво развитие. Съвременните условия за комфорт в живота се постигат с цената на огромни енергийни ресурси. Около 1/4 от изразходваната енергия в домакинството се използва за загряване на
вода. България разполага с отлични природни предпоставки за развитие на слънчевите топлинни технологии.
Слънчевите термични системи за топла вода са доказали своите предимства и икономическа ефективност. В
настоящата статия се представя реализирана научно-приложна разработка свързана с интегриране на слънчева
термична система към съществуваща сграда. Проектът се финансира от Българската академия на науките. Проектирането, реализацията и мониторинга се извършва от специалисти от Централна лаборатория по слънчева
енергия и нови енергийни източници (ЦЛ СЕНЕИ). Предмет на разглеждане са последователно отделните етапи
от разработката – предпроектно проучване на сградата и терена около нея, подбор на съоръжения, проектиране
на слънчевата система и начина на интегриране към съществуващите условия. Представени са резултати от
наблюденията на екипа и икономически анализ за работата на системата.
Ключови думи: ВЕИ, слънчева термична система, интегриране, проектиране, мониторинг, икономически
анализ.
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0,1% от повърхността на Земята при КПД 5%,
може да се получи енергия 40 пъти повече от
произвежданата в момента [1]. Слънчевите топлинни приложения представляват най-широко
използваната и най-достъпна категория слънчеви технологии [2]. Тези технологии използват
слънцето за затопляне на вода, отопление,
климатизация, готвене, дестилация, дезинфекция на вода и др. Произведената топлинна
енергия е екологична, икономисват се конвенционални горива и енергии, системите може да
се използват в райони, в които доставките на
енергии и горива са затруднени, това са само
някои от предимствата на слънчевите термични
инсталации. Слънчевите системи за топла вода
намират приложение в жилищни, административни, търговски и промишлени сгради. Това е
смислена инвестиция с оглед намаляване на
ресурсите от нефт, газ от една страна и увеличаване потреблението в световен мащаб.
Слънчевото подгряване на вода е рентабилно
за България, предвид географското разположение на страната. Проектирането на такава система трябва да гарантира необходимата температура и налягане в системата, както и постоянно разпределение на топла вода до всяка крайна точка и до всички потребители [10]. Въпреки,
че процеса на проектиране и експлоатацията на
слънчева термична система изглежда ясен, понякога може да доведе до неочаквани резултати

Увод
Използването на свободно достъпната и безплатна слънчева енергия е изключително привлекателна възможност за България. Слънцето
като енергиен източник за Земята има специфични топлотехнически характеристики, като
неравномерна спектрална плътност на излъчване с max при 0,5 µm, ниска плътност на топлинния поток върху земята (100–900 W/m2), нестационарен интензитет в различните часове на
деня зависим от метереологията и екологията
на района и различни интегрални моментни
стойности на енергията върху единица площ в
зависимост от географското разположение. За
нашите географски и климатични условия средногодишното количество на слънчево греене за
България е 2 150 часа, като в някой райони то
достига до 2 500 часа, а средногодишния ресурс
на слънчевата радиация е 1 517 kWh/m2. Количеството теоретичен потенциал слънчева енергия падаща върху територията на страната за
една година е от порядъка на 13.103 ktoe. При
географски ширини 40-60° върху земната повърхност за един час пада максимално 0,8-0,9
kW/m2. Плътността на енергийния поток за България е над 0,75 kWh/m2 в часовете 8-16h, но
интензивността по региони е различна. Средният възможен брой работни дни за слънчева инсталация в нашата страна е средно 180 дни [6].
Изчисления показват, че ако се използва само
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и да се превърне в неудобство за много от потребителите. Ефективността на технологията за
затопляне на вода от слънцето зависи от избора
на място за разположение на системата, ефективността на избраните съоръжения в това число и на слънчевите колектори, която обикновено
е над 60%. Термичното преобразуване на слънчевата енергия е свързано с топлотехнически
процеси и конструктивни принципи, прилагането
на които позволява правилно и ефективно да се
оползотворява този неизчерпаем енергиен източник [7]. Топлата вода за битови нужди е найважният сектор на енергопотребление в хотелите. Обикновено битовата топла вода в хотелите
се подгрява чрез електроенергия и има найголям дял в електропотреблението, представлява 45-50% от общата консумация на електроенергия. Слънчевите термични системи стават
все по-популярни и намират широко приложение в хотелиерския и ресторантьорски сектор за
осигуряване нуждите от гореща вода и това е
едно правилно решение. Интегрираната и коректно оразмерена слънчева термична система
дава реална възможност за намаляване до 50%
разходите за конвенционални източници. Използването и внедряването на този тип системи
са в основата на програми за енергийна ефективност. Тези системи дават възможност за
трайно и осезателно намаляване на консумацията на конвенционални енергоизточници и осигурява рентабилност на инвестиционните разходи [9].
В настоящата статия се представя реализирана научно-приложна разработка свързана с
интегриране на слънчева термична система към
съществуваща сграда. Проектът се реализира в
хотелския комплекс - Творчески дом „Варна” по
поръчка на Българска академия на науките.
Предпроектното проучване проектирането, реализацията и мониторинга се извършва от специалисти от Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници. Предмет на разглеждане са отделните етапи от разработката – предпроектно проучване и анализ
на сградата и терена около нея, подбор на съоръжения, проектиране на слънчевата система и
начина на интегриране към съществуващите
условия. Представени са резултати от наблюденията на екипа и икономически анализ за работата на системата.

дът на място ни даде възможност да направим
точна оценка на съществуващото положение на
сградата, годността на наличните съоръжения и
да изберем най-подходящото място за монтиране на колекторното поле и разположението на
слънчевата инсталация.
1.1. Абонатна станция
Помещението на абонатната станция се намира в приземния етаж на разстояние около
11,5 м от североизточния край на сградата. В
абонатната станция са монтирани 4 трифазни
бойлера по 500 л. със сумарна мощност 9 kW,
три от които с двойна серпантина, а четвъртия е
без серпантина, но никога не е бил използван.
Максималният дневен капацитет на използваната топла вода по време на най-натоварения период на използване на дома, не надхвърля
1 500 л. В някой периоди от време се използва
основно капацитета на само един от бойлерите.
Огледът показа, че наличните бойлери могат да
се изпозват при проектиране на слънчева термична система за топла вода, като се предвиди
необходимата автоматика за контролиране на
процесите в системата.
1.2. Покривна конструкция
Покривната конструкция се състои от няколко
слоя, които включват: бетонна плоча, дървена
конструкция, покритие от поцинкована ламарина,
конструкция от метални профили и най-отгоре
профилна ламарина.
Върху съществуващата бетонна плоча е
монтирана дървена конструкция тип скара и метална обшивка от поцинкована ламарина. Върху
нея са монтирани плоскости от профилна ламарина с дебелина 1мм. Профилната ламарина
лежи върху конструкция от метални профили с
размери 60мм/30мм и винкели 30/30mm. Вертикално конструкцията е повдигната на разстояние от 30 cm до 1,00m в различните части на
покрива. Напречно разположените метални
профили от конструкцията, по-ширина и подължина са на разстояние 1,5 m един от друг.
Сградата в края завършва с борд от тухла 30 см,
която е обкантена от външната страна на сградата с ламарина за укрепване целостта на борда и монтиране на улуците. Съществуващия
наклон на покрива е около 10°. Ширината на
покрива е около 11 m, което позволява монтирането на избрания брой слънчеви колектори в
редица. Изходът за покрива от вътрешността на
сградата става през капандура с размери
0,80/0,80m разположена в коридора на тавана
на третия етаж, в средата на сградата. Доработките по покривната конструкция усложняват
монтажа на колекторното поле и ще оскъпят
инсталацията.

1. Предпроектни проучвания
Първият етап от проекта е свързан с предпроектни проучвания, които обхващат оглед на
съществуващата сграда в това число абонатната станция, покрива на основната сграда, покрива на тялото свързващо основната сграда с ресторанта и пространството около сградата. Огле-
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едно денонощие еднократно за нуждите на
„Творчески дом Варна”, като максималният дневен капацитет на използваната топла вода по
време на най-натоварения период на използване, не надхвърля 1 500 литра на ден.

1.3. Покрив между основната сграда и ресторанта
Покривът е равен, но в единия ъгъл към ресторанта има пропукване. Мястото е недостатъчно за развитие на колекторното поле. Като
проблем се оценява и борда от югозападна
страна на сградата и географското и разположение на този покрив.

2.1. Технически данни на проекта
- Обем на загряваната вода в бойлерите:
1 500 литра на ден.
- Начална температура на водата 15 °С.
- Крайна температура на водата 60 °С.
- Максимална температура 70 ˚C.
- Сумарна площ на колекторните полета
21,6 m2 от инсталирани 12 броя слънчеви колектори.
- Очакван коефициент на полезно действие на системата 60%.
- Бойлери със серпентини – 3 броя с
вместимост 500 литра всеки.
- Средна необходима мощност Qn=78,5
кВч/ден за температурен диапазон 15 ˚C
до 60 ˚C.
- Средната необходима мощност е Q=96
кWh/ден за температурен диапазон 15
˚C до 70 ˚C.
- Сумарна топлинна мощност по месеци съгласно диаграмата, на която с хоризонтална права линия е показана необходимата топлинна мощност при постоянна консумация (фиг. 1).
- Вероятното съотношение между енергийните товари, покрити от слънчева
енергия и от допълнителен конвенционален източник се изчисляват съответно
около 75% към 25% за периода майсептември.
- Непокритите от слънчевата инсталация
топлинни товари през двата найнеблагоприятни зимни месеци (декември и януари) са между 50 и 43%.
При проектирането на термичната слънчева
система за топла вода се спазват основните
принципи, за да се избегнат грешки, които ще
повлияят при експлоатацията на системата и ще
намалят ефективността и. Четирите основни
принципа са: максимално улавяне на слънчевата енергия, предпочитание към слънчевата
енергия при консумация, премерено използване
на конвенционалната енергия само като допълнителен източник на енергия и недопускане на
смесване на енергиите. При работата на система с термично преобразуване се наблюдават
четири основни режима свързани с улавяне на
слънчевата енергия, акумулирането на енергията, допълнително подгряване и консумация на
топлинната енергия. Влияние върху улавянето
на слънчевата енергия оказват конструктивни и
експлоатационни фактори. Конструктивните

1.4. Пространство около сградата
Огледът обхвана и прилежащите площи около сградата – футболно игрище, свободна зелена площ, паркинга на две нива. Обсъждането
отхвърли като неприемлива възможността да се
използва въздушното пространство над паркинга под футболното игрище.
1.5. Предложения
На база опита на екипа в областта на термичното използване на слънчевата енергия, [3,
4, 5, 9, 10, 11] направения оглед и след оценка
за плюсовете и минусите на отделните възможности, екипа се спря на предложението за монтиране на колекторното поле на зелената площ
зад основната сграда в североизточния ъгъл на
двора. Технологичните възможности за оползотворяването на слънчевата енергия във варненска област са близки до характерните за поголямата част от страната ни. Съгласно проучванията за часовете на слънцегреене - h потенциалът е под 1 450-1 500 кWh/m2/годишно [11].
Избраното място е с много добра осветеност,
лесен достъп до инсталацията (кота 0) за обслужване и наблюдение, в близост до абонатната станция, достатъчно допълнително място за
добавяне на колектори при необходимост за
увеличаване на топлинната мощност на системата. Предлага се слънчевата инсталация да е
от затворен тип без източване през зимата, с
възможност за загряване на един, два или три
бойлера едновременно. Топлоносителят в инсталацията да е воден разтвор на пропилен гликол. Предлага се използването на плоски водни
слънчеви колектори, с меден абсорбер. По първоначална оценка за загряване на 1 500 л вода
са необходими около 12 бр. колектори с абсорбираща площ около 22 м2. В предвид определената сума за изпълнение на проекта 15 000 лв.,
предлага се монтирането на 12 бр. колектори,
като инсталацията може да бъде проектирана
така, че да могат да се добавят в бъдеще още
колектори за увеличаване на топлинната и
мощност.
2. Проект
Проектът е изготвен въз основа на подадени
данни за количеството на загряваната вода за
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Фиг. 1. Сумарно количество топлина по месеци
Легенда: ─── необходимо количество топлина; ─о─ количество топлина при ясно време;
─х─ средно статистическо количество топлина.

делени на две полета паралелно свързани помежду си. Всяко от колекторните полета се състои от две групи по три слънчеви колектора.
Разположението на колекторните полета е такова, че засенчването на слънчевите колектори да
е минимално. Тръбната мрежа от колекторното
поле до абонатната станция се прибира в канал
и се изолира. Подземната тръбна мрежа се изгражда от полипропиленови тръби, изолирани с
микропореста гума и се поставя в PVC тръба.
Слънчевата инсталация използва слънчевата енергия за нагряване на водата в бойлерите.
Енергията на слънчевите лъчи се преобразува в
топлина и се предава на топлоносител, това
става в двете полета от плоски слънчеви колектори. Слънчевата инсталация за топла вода се
разделя на две части според разположението
им: първа част – частта от инсталацията намираща се извън сградата, втора част - частта от
инсталацията намираща се вътре в сградата
(абонатната станция) (фиг. 2).
Основни елементи на инсталацията извън
сградата са подземна тръбна мрежа, затворен
компенсатор на топлинното разширение на тръбите, шахта за източване на топлопреносния
флуид от слънчевите колектори, надземна
тръбна мрежа от изолирани тръби, защитени от
ултравиолетовите слънчеви лъчи с алуминиева
обвивка и колекторни полета. Колекторите са
разпределени на две полета , разположени върху метални стойки ориентирани на юг с наклон
30˚, свързани паралелно помежду си. Металните стойки стъпват на бетонови фундаменти и са
необходимия наклон за обезвъздушаване на
колекторните групи. Всяко от колекторните полета се състои от две групи по три слънчеви
колектора свързани с холендрови връзки, като
обезвъздушаването става с автоматични обезвъздушители или ръчно чрез вентили със специфична форма осигуряваща основните еле-

особености определят типа на слънчевия колектор, а експлоатационните параметри са свързани с ориентирането на колекторното поле, в зависимост от сезонните предпочитания за използване на слънчевата система, технологичната
температура на околната среда, разпределението на консумацията във времето и др. Консумацията е пряко свързана с акумулирането и
оказва влияние върху термичната работоспособност на слънчевите колектори. Необходимостта от непрекъсната работоспособност на
системата е функция от допълнителния източник на енергия. Важно условие за постигане на
максимална ефективност на слънчевата термична система е съгласуването на отделните
елементи. Проектирането и пресмятането на
слънчева термична система е сложна материя,
защото участват много променливи и различни
фактори оказват влияние, например някой от
тях са: товар на горещата вода, механично оборудване, слънчеви колектори (вид, размери,
ъгъл на наклона, монтаж), топлообмен, дебити,
температури, налягане, капацитет за съхранение, оразмеряване на тръби, помпи, слънчева
радиация, оформление, местоположение на
системата, естетика и др. Всички тези фактори
трябва да се балансират [7, 8].
Слънчевата инсталация е индиректна от затворен тип без източване през зимата, с принудителна циркулация. Топлоносителят в инсталацията е воден разтвор на пропилен гликол.
Осигурена е възможност за загряване на един,
два или три от съществуващите бойлера едновременно и независимо. Изследователската дейност на екипа в областта на слънчевите колектори се оказа предимство при избора на тези
съоръжения. Използвани са плоски слънчеви
колектори 12 броя със селективно покритие и
меден абсорбер с площ 1,8 m2 единия с обща
площ 21,6 m2. Слънчевите колектори са разпре-
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дите за регулиране, ежедневните проверки, които трябва да се правят на инсталацията, пълнене и източване на инсталацията, спиране на
циркулационната помпа, обезвъздушаване, летен и зимен режим на работа.
2.2. Оценка и анализ
Оценка на системата може да се направи като се отчетат предимствата, финансовите ползи,
намаляване на риска, маркетинговите предимства, ползи за околната среда и социални ползи.
Всички те дават цялостна картина за положителните страни от използването на слънчева
термична система за топла вода.
Предимствата при инсталиране на слънчева система за топла вода включват намаляване
на вредните емисии, реализиране на финансови
ползи за хотела, повишаване на приходите и
получаване на конкурентно предимство. Забелязват се и маркетингови предимства – зеления брандинг привлича клиенти, изгражда обществено признание, намалява оперативните
разходи за конкурентоспособността на хотела.
Към ползите от системата трябва да се прибавят и ползите за околната среда чрез намаляване на въглеродния отпечатък на съоръжението и намаляване на зависимостта от изкопаемите горива и замърсяването. Към социалните
ползи може да се отбележат намаляване на зависимостта от чуждестранни източници на горива, намалено замърсяване на градските райони,
което води до намаляване на заболяванията и
подобряване имиджа на компанията. Не на последно място трябва да се отчетат и финансовите ползи които се изразяват в намаляване на
енергийните разходи на хотела и получаване на
безплатна топла вода след изплащане на инсталацията. Използването на слънчева термична
система води и до по-нисък риск чрез отстраняване на несигурността: при бюджетирането на
енергийните разходи и обслужването на системата. Първоначална финансова оценка на
слънчевата система се реализира на база сравнение на финансовите разходи на „Творчески
дом” Варна за предходната година, като заетостта на сградата е приблизително една и съща. За периода 1 май-31 октомври, сумата за
ток по фактура за 2012 г. е 23% по-малко от сумата за ток през същия период на предходната
2011 г. Сума за вода за 2012 г. е 13% по-малко
за този период от 2011 г. Трябва да се отбележи,
че от 1-ви юли 2012 г. влезе в сила 13% увеличение на цената на тока и в „Творчески дом”
Варна са монтирани 45 броя климатици с мощност 600 W. Въпреки това за 2012 г. общо за ток
и вода са спестени около 2 500 лв. или 21% помалко спрямо същия период на 2011 г.

Фиг. 2. Разположение на слънчевата инсталация –
първа и втора част

менти на втората част на инсталацията намираща се вътре в сградата в абонатната станция
са бойлерите, помпената група, предпазна и
защитна автоматика и електрическото табло. В
бойлер 1, който е с две серпентини и е найотдалечения бойлер от помпената група, се
предава топлината от циркулиращия флуид към
водата в бойлера. Бойлер 2 – няма серпентини
и служи за допълнителен източник на топлина.
Бойлер 3 е с две серпентини разположени в
средата. Бойлер 4 се намира най-близо до помпената група и е с две серпентини. Други елементи в тази схема са автоматични обезвъздушители за топлия и студен флуид, вентили за
ръчно обезвъздушаване, байпасен вентил за
намаляване на хидравличното съпротивление,
мотор вентил за прекъсване на термосифонни
циркулации, кранове за спиране и пускане на
флуидна линия като част от помпената група,
манометър, дебитомер, разширителен съд,
филтър, спирателни кранове, защитен термостат, който предпазва при прегряване на бойлерите и електрическо табло. Помпата се управлява от диференциален терморегулатор в електрическото табло. Мотор вентилът се управлява
синхронно с помпата. Крановете на серпантините на бойлерите управляват разпределението
на топлинната енергия между бойлерите.
Заедно с проекта са разработени и представени на ползвателя: обяснителна записка към
проекта, инструкция за екплоатация и план за
безопастност. В инструкциите за експлоатация
са описани предварителните настройки на уре-
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Фиг. 3. Схема на слънчева инсталация
Легенда: СК – слънчеви колектори, АО – автоматичен обезвъздушител, ВО – вентил за обезвъздушаване, ВХ – вентил
хидравлично съпротивление, БВ – байпасен вентил, МВ – мотор вентил, П – помпа, ПК – предпазен клапан, М – манометър,
ДМ – дебитомер, РС – разширителен съд, ФУ – филтър-утайник, ЕК – електрически клапан, ПК – предпазен клапан, СВ спирателен вентил, КТ – кран-термометър топла вода, КС – кран-термометър студена вода

дна система за топла вода, чиято работа ще
продължи десетилетия и ще помага на бизнеса
им вместо да пречи, ще им носи печалба вместо
да им я намалява. Трябва разбира се да се има
предвид, че доброто проектиране е в основата
на всички успешни реализации на слънчеви
термични системи. Допускането на малка грешка може да доведе до лоша работа на системата, намаляване на ефективността и компроментиране на идеята за използване на слънчевото
затопляне на вода. Увеличаването на броя на
професионалистите, които са овладели изкуст-

Изводи и препоръки
„Зелените продукти и услуги” стават все по
важни за клиентите. Слънчевата термична технология е интересна възможност за използване
в хотелите, която не само води до икономия на
енергия, но в същото време дава и своя принос
за устойчиво използване на енергията. Проектирането се свързва с изработването на система, която отговаря на бизнес нуждите на клиента и същевременно генерира печалби от използването на възобновяем енергиен източник. На
клиентите се предлага една безопасна и надеж-
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вото и науката на слънчевото проектиране е от
съществено значение за постигане на по-масово
прилагане на тази ВЕИ технология.
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INTEGRATION OF SOLAR THERMAL SYSTEM TO EXISTING BUILDING
Maya Stoyanova1, Rumen Stoykov1, Liliana Takeva2
Central Laboratory of Solar Energy and New Energy Sources, Bulgarian Academy of
Science, Sofia, Bulgaria
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1

Abstract
The politics for effective use of Renewable Energy Sources (RES) is priority for the strategy of Europe sustainable
growth. Modern conditions for comfort in life are accomplished with the cost of enormous energy sources. About quarter
of the consumed energy in the households is used for water heating. Bulgaria has outstanding nature conditions to
develop solar heating technology. The solar thermal systems for hot water have proved their advantages and economy
efficiency. In the present article is present realized applied research developed in connection with the integration of the
solar thermal systems for existing buildings. The project is financed from Bulgarian Academy of Science. Design,
realization and the monitoring is carried out by specialists from Central Laboratory for Solar Energy and New Energy
Sources (CL SENES). The last individual stages of the development are subject of consideration – feasibility study of the
building and the area around it, the selection of the equipment, design of the solar system and how to integrate existing
conditions. The article present results from the observations of the team and an economic analysis of the system.
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СТАТИСТИЧЕСКА ОЦЕНКА НА МОДЕЛИ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНА
ИНТЕРПОЛАЦИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВАЛЕЖНИТЕ КОЛИЧЕСТВА
В ПЛАНИНСКИ РАЙОН
Светослав Анев, Соня Дамянова, Тома Тончев
Лесотехнически университет, София
Резюме
Направена е статистическа оценка на точността на някои подходи за пространствена интерполация за определяне на валежните количества (P) в планински район. Експериментално измерените PObs. са съпоставени с
изчислените PExp. чрез моделите за пространствена интерполация: inverse distance weighting (IDW), ordinary
kriging (OK), ordinary co-kriging (OCK), trend ordinary kriging (TOK), многофакторна линейна регресия (MLR), многофакторна полиномна регресия (MPR). За параметризиране на моделите са използвани данни за валежите от
намиращите се в близост станции от мрежата на световната метеорологична организация (WMO). При статистическата оценка са сравнявани: средната абсолютна грешка (MAE), средната квадратична грешка (систематична –
2
RMSES и несистематична – RMSEU), коефициента на детерминация (R ), индекс на приближение (d), сумата от
квадратите на разликите (RSS) и отношението на сумата на измерените и сумата на изчислените валежи за изследвания период (W).
Ключови думи: валежни количества, пространствена интерполация, планински климат.
Key words: precipitation amount, spatial interpolation, mountain climate.
JEL: C4, Q25.

на най-подходящите критерии за статистическа
оценка на точността на различните модели.
Целта на настоящото проучване е да сравни
точността на няколко често използвани в пространствената интерполация на климатични данни
модела при прилагането им за планински район.

Увод
Методите за пространствена интерполация
все по-широко се използват широко в метеорологичните проучвания. Въпреки отклоненията в
сравнение с директните измервания, интерполационните методи се прилагат по няколко причини:
- информацията, получавана чрез директни измервания е за конкретен обект
(станция) и не винаги отразява напълно
обстановката в околността [12];
- гъстотата на мрежата от измервателни
станции е недостатъчна за представяне
на климатичната обстановка на дадена
територия;
- за картиране на климатичните характеристики на дадена територия е необходимо математическо обвързване на данните от директните измервания в измервателните станции и статистическа проверка на точността на това обвързване.
Въпреки, че много статии са посветени на
пространствената интерполация на климатични
данни [16, 17, 19, 24], малка част засягат проблема за пространствената интерполация в планински региони, където релефните особености
правят интерполационния процес по-неточен [8,
11, 14].
Основният въпрос при пространствената интерполация е математическото изглаждане на
стойностите от директните измервания да бъде
извършено, така че статистическата точност да
бъде в допустимите граници [22]. Проблемът се
подсилва от липсата на съгласие по отношение

1. Материали и методи
1.1. Материали
Теренните измервания на валежните количества са проведени в периода 2010–2012 г. в
затворената част около водоема на изравнител
„Петрохан“ от каскадата на ВЕЦ „Бързия“. Обектът е разположен на 1405 m надморска височина в района на Старопланинския проход Петрохан, който по данни от Климатичния справочник
на България е едно от местата с най-големи валежни количества в страната.
За параметризиране на моделите са използвани публично достъпни данни от сървърите на
Националната океанографска и атмосферна
администрация на САЩ (http://www.ncdc.noaa.
gov) за валежите от намиращите се в радиус от
65 km станции от мрежата на световната метеорологична организация (WMO). За да стане
обектът на интерполация среден не само по географска ширина и по географска дължина, но и
среден по надморска височина за параметризиране на пространствената интерполация са добавени данните от станциите на двата найблизки (но извън 65 km радиус) планински върха
– Мусала и Ботев. Физикогеографски данни за
обекта на интерполацията и за климатичните
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станции, използвани при параметризирането са
показани в табл. 1.
Табл. 1. Физикогеографска характеристика на обекта на проучването и на климатичните станции, използвани за параметризиране на моделите за пространствена интерполация
НадРазстояние
Средно годишно
Средно годишно
Географ- ГеографИзмервателна
морска
до точката
количество на
количество на васка шиска дълстанция
лежа за периода
висоза интерповалежа за изследрина, °
жина, °
1960–1991 г., mm
чина, m
лация, km
вания период, mm
Петрохан
1405
43.122
23.127
–
–
1164
Драгоман
716
42.933
22.933
26.3
554
724
Димитровград
450
43.017
22.750
32.8
534
574
Враца
310
43.200
23.533
34.0
686
809
Мургаш
1692
42.833
23.667
54.4
744
830
София
591
42.650
23.383
56.4
542
589
Черни връх
2292
42.583
23.267
61.0
723
1175
Мусала
2927
42.183
23.583
110.8
725
1176
Ботев връх
2389
42.667
24.833
147.8
914
1085
Средно
1420
42.799
23.453
65.4
678
870

От табл. 1 се установява, че изследваният
период е бил относително по-сух в сравнение с
валежните норми от климатичния справочник за
периода 1960–1991 г.

 sin(lat1 ). sin(lat 2 )  


d  arccos cos(lat1 ). cos(lat 2 )..R,
 cos(lon  lon ) 
1
2



където:
lat1, lat2 – географските ширини на двете
точки, °;
lon1, lon2 – географските дължини на двете
точки, °;
R – радиусът на сферично изгладения геоид;
R=6371 km.

1.2. Определяне на разстоянието между точката на интерполация и климатичните станции
Важна стъпка за подготовката на пространствената интерполация е изчисляването на разстоянието между отделните обекти, включени в
интерполационния процес. За пространство с
малък обем е в сила Евклидовата геометрия,
която ползва Питагоровата теорема за изчисляване на разстояния:
n

d

 (a  b )
i

i

2

,

(2)

За нуждите на климатологията описаните
функции не предлагат подходящо решение на
задачата за определяне на разстоянията. Това
е така, защото разстоянията между две точки по
трите координатни оси (географска ширина, географска дължина и надморска височина) обикновено имат различно влияние върху разпространението на климатичния показател, обект на
интерполация. Така, например, в умерения климатичен пояс изменението на температурата
при отклонение с 1° г.ш. е приблизително колкото изменението на температурата при денивелация с 1000 m надморска височина [1], но разпределението в направление изток-запад силно
зависи от регионални и локални особености на
орографията на терена.
Съществуват редица математически подходи
за трансформация на стойностите в скали с
различни дименсии, които позволяват от една
страна да се преобразува пространството в
бездименсионно, което позволява прилагането
на Питагоровата теорема, и от друга страна неутрализира неравномерната тежест на разстоянията в различните пространствени измерения.
За нуждите на пространствената интерполация
при изчисляване на разстоянието между отделните обекти в настоящата статия координатните

(1)

i 1

където:
d – разстояние между точките „A” и „B”;
ai – координати на точка „A”;
bi – координати на точка „B”;
n – брой на измеренията в пространството.
Функцията изчислява коректно разстоянието
между две точки само тогава, когато дименсиите на отделните координатни оси са еднакви.
В геостатистиката разстоянията се изчисляват по-трудно. На първо място геоидната форма
на Земята води до неравностойност на географските координатни разлики, когато те се изчисляват в направлението север-юг и когато се изчисляват в направлението изток-запад. Ако
формата на Земята се опрости до сферична, то
при изчисляване на разстояния по повърхността
ѐ е в сила сферичния косинусов закон:
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системи предварително са трансформирани
чрез функция за нормализиране на скали [9]:
z  zmin
ẑ 
,
(3)
zmax  zmin
където:
ẑ – рангът на стойността на географската
координата в затворения полигон за интерполация, ẑ  [0;1] ;
z – стойността на координата в отделните
измерения;
zmin – минималната стойност на координатите
от съответното измерение;
zmax – максималната стойност на координатите от съответното измерение.

1.3.2. Ordinary kriging (ОК)
Кригингът е геостатистически метод за пространствена интерполация разработен от френския математик Matheron [15] и е базиран на разработеният в магистърската теза метод от южноафриканския минен инженер Danie G. Krige:
n

Ẑ( x*) 

n


i 1

w i ( x ).ui
n

 w (x)

,

i

(6)

i

i 1

където:
Ẑ( x*) – интерполационната стойност на изследвания климатичен показател;
λi – тежестта на влияние върху интерполационната стойност на стойността на зависимата променлива в точката i;
Z(xi) – стойността на зависимата променлива
в точката i;
i  1.

1.3. Методи за пространствена интерполация
1.3.1. Inverse Distance Weighting (IDW)
Един от най-често използваните методи в геостатистиката, който е приложим и за пространствена интерполация на климатични данни е
метода Inverse Distance Weighting (IDW), създаден от Shepard [20]. Методът се базира на изчисляването на средно претеглена стойност, в
размера, на която по-голямо влияние имат
стойностите на зависимата променлива, измерени в по-близко разположените до точката на
интерполация източници.
u( x ) 

  .Z( x ),

1

 1   ( x1, x1 )  ( x1, x n ) 1   ( x1, x*) 
  
 




 

   

     ( x , x )  ( x , x ) 1  . ( x , x*)  , (7)
n n
 n  n 1
  n

 
 
1
1
0

1 
  
 
където:
γ(xi, xj) – ковариацията в координатите на
станцията i и станцията j, отчетена по някой
от теоретичните вариограмни модели;
γ(xi, x*) – ковариацията в координатите на
станцията i и точката за интерполация, отчетена по някой от теоретичните вариограмни
модели;

(4)

i

i 1

където:
u(x) – търсената чрез интерполацията зависима променлива;
ui – стойността на зависимата променлива в
точката i;
wi(x) – тежестта на влияние върху интерполационната стойност на стойността на зависимата променлива в точката i;

За нуждите на настоящото изследване ковариацията е приета за равна на разстоянието
между двете точки, изчислено по трансформираните им координати или е приета степенната
вариограмна функция:
 ij  d( x i, x j )p , при p=1.
(8)
1.3.2. Ordinary co-kriging (ОCК)
Кокригингът е модел, доразвиващ кригингът с
добавяне на допълнителни независими променливи (една или няколко), които оказват влияние
върху изследваната зависима променлива.
Кокригингът се базира на уравнението:

За изчисляване на wi(x) е използвана модификацията на функцията на Shepard, предложена от Renka [18]:
p

 R  d( x, x i ) 
 ,
w i ( x )  
(5)
 R.d( x, x i ) 
където:
R – разстоянието между точката за интерполация и максимално отдалечената климатична станция;
d(x,xi) – разстоянието между точката за интерполация (х) и i-та климатична станция (хi);
p – степенен параметър.

n

Ẑ( x*) 

  . .Z( x ) ,
i

j

ij

(9)

i 1

където:
λj – тежестта на влияние върху интерполационната стойност на стойността на допълнителната независимата променлива в точката
n

j;


i 1
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j 1
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βi – регресионенният коефициент на стойността на зависимата променлива в точката с
координати i;
ε – стохастичната грешка;

В настоящото изследване за допълнителна
независима променлива са използвани данните
за надморската височина на обектите. Така при
една допълнителна независима променлива
кокригинга придобива вида:

1.3.6. Многофакторна полиномна регресия
(MPR)
Многофакторната полиномна регресия е
форма на линейната регресия, при която за регресионен модел се използуват полиноми. Към
нея се прибягва, когато няма априорни познания
за аналитичната форма на модела [26].

1

  i   ii ij 1 0   i0 
  
  
  j   ji jj 0 1   j0 
(10)
.
    T
T
0 0   1 
 i  1 0
 
  j   0 T 1T 0 0   0 
  
  
където:
Гii – ковариансната матрица за климатичните
станции, построена по разстоянията помежду
им след нормализиране на координатите им
и прилагане на Питагоровата теорема;
Гjj – ковариансната матрица за климатичните
станции, построена по разликата помежду им,
след нормализиране на валежните количества от климатичния справочник;
Гij и Гji – правата и транспонираната ковариансни матрици на разстоянията между нормализираните координати и надморската височина на обектите.

n

y( x*)    0 

i

j
i

,

(12)

където:
k=(0, 1, … , n–1);
n – броят на климатичните станции, използвани за интерполацията;
α – вероятността на F-test за това дали R2
при k се повишава достоверно в сравнение с
R2 при k–1;
αкр – критичната стойност на α (приета за
0,05).
Fj  dfi .

R 2j  R 2j 1
1  R 2j

,

(13)

където:
dfj – степента на свобода на деноминатора;
df j  n  j  1.
1.4. Статистическа проверка на резултатите от интерполацията
1.4.1. Средна абсолютна грешка
Средната абсолютна грешка се изчислява
като отношение на сумата на абсолютните
стойности на отклоненията и броя на измерванията:
n

E O
i

MAE 

i 1

n

i

,

(14)

където:
Еi – изчислената чрез регресията i-та стойност;
Oi – получената чрез измерване i-та стойност;
n – брой на измерванията.

n

i

ij

Степента на полиномната регресия е подбрана по критерия:
n  min{k :    кр } ,

1.3.5. Многофакторна линейна регресия (MLR)
по метода на най-малките квадрати
За параметризиране на многофакторната
линейна регресия са използвани трансформираните координати на отделните станции и на
точката за интерполация.

  .x ,

  .x
i 1 j  0

1.3.4. Trend Ordinary kriging (TOK)
При Trend Ordinary kriging първоначално чрез
линейна регресия се изчисляват прогнозни
стойности на зависимата променлива в точката
на интерполация и за климатичните станции,
след което разстоянията, необходими за параметризиране на Ordinary kriging се изчисляват
по разликите в тези прогнозни стойности.
Така зависимата променлива (климатичния
фактор) оказва влияние върху независимата
променлива (разстоянието) и станциите стават
отдалечени не само по географски координати и
надморска височина, но и по ниво на изследвания климатичен показател. Този метод се препоръчва от някои автори [4] за насечени местности и през сезони с чести климатични аномалии.

y( x*)    0 

k

(11)

i 1

където:
y(x*) – стойността на климатичния параметър
в точката на интерполация;
β0 – свободен член на регресионния модел;
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1.4.1. Средна квадратична грешка
Средната квадратична грешка или позната
още като стандарт на регресията е удобна за
използване, защото има същото измерение като
изследваната величина и така дава реалното
отклонение на изчислените от измерените стойности в абсолютни единици. Изчислява се по
формулата:
n



.

n

 (E  O )
i

RMSES 

i

n

(15)

n

,

(16)

 (E  E )
i

RMSEU 

d  1

i

n

,

(17)

Êi  a  b.Oi .

(18)

i

R2 

i 1
n

2

i

n

i

i 1

i



i

2

~
~
( Ei  Oi )2

,

(21)

,

(22)
(23)

2. Резултати и дискусия
На фиг. 1 са показани XY-диаграмите на измерените RObs. и изчислените по различните методи за пространствена интерполация RExp. валежни количества за Петрохан, от където се установява, че при всички приложени методи се
получават за целия изследван период сумарно
по-малко количество изчислени валежи от измерените на терен. Това вероятно се дължи на
голямото количество на валежите на Петрохан,
съпоставимо с това на значително по-високите
върхове Мусала и Ботев. Най-близки до главния
диагонал са стойностите, получени по MPR, което се дължи на адаптивната същност на модела.
В табл. 2 са показани резултатите от статистическата оценка на петте приложени модела за
пространствена интерполация на валежните
количества за района на Петрохан и данните от
теренните измервания.

2

 (O  O ) . (E  E )
2

(20).

1.4.5. Отношение на изчислените спрямо измерените валежни количества за целия изследван период (W)
Този коефициент дава представа за това дали по оценявания интерполационен метод се
получават по-високи или по-ниски от реалните
стойности, получени чрез измерванията. Идеалният случай е W да бъде равен на 1.

1.4.2. Коефициент на детерминация
Коефициентът на детерминация (R2) изразява силата на зависимостта в проценти и показва
какъв процент от вариацията на едната променлива може да бъде обяснена с вариацията на
другата променливата (това е т. нар. обяснена
дисперсия) [25]. R2 се изчислява като квадрат на
Пиърсъновия корелационен коефициент:

 (O  O ) .(E  E )

.

i 1

където:

n

i 1
n

където:
~
Ei  Ei  O;
~
Oi  Oi  O.

2

i 1

2

 (E  O )
i

а несистематичната чрез:
n

i

1.4.4. Индекс на приближение (d)
Индексът на приближение е предложен от
Willmott [23], за да се избегнат някои недостатъци на коефициента на детерминация, свързани
с използването на средноаритметичната стойност на изчислените с регресията, която е натоварена с грешката на регресията. При изчисляването на индекса на приближение се използва
само средноаритметичната стойност на измерените ( O ):

2

i 1

i

Този показател изразява грешката чрез натрупване и се използва често за оптимизиране на
моделите.

Средната квадратична грешка може да бъде
разделена на две компоненти – систематична и
несистематична [23]. Систематичната се изразява чрез:
n

 (O  E )
i 1

(Ei  Oi )2

i 1

RMSE 

n

RSS 

(19)

2

i 1

където:
O – средноаритметичната на измерените
стойности;
E – средноаритметичната на изчислените
стойности.
1.4.3. Сума на квадрата на разликите (RSS)
Сумата на квадратите на разликите между
изчислените чрез регресията и измерените
стойности се изчислява по формулата:
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Фиг. 1. XY-диаграми на измерените RObs. и изчислените RExp. количества на валежите за Петрохан

МАЕ
RMSE
RMSES
RMSEU
R2
RSS
d
W

Табл. 2. Оценка на точността на методите за пространствена интерполация
IDW
OK
OCK
TOK
MLR
35,34
39,85
39,18
36,05
35,60
43,15
51,75
45,75
47,80
47,38
35,71
46,85
35,96
36,92
38,69
21,99
28,29
24,23
30,35
27,35
0,767
0,738
0,715
0,717
0,732
37245
53563
41864
45687
44901
0,874
0,806
0,864
0,862
0,857
0,653
0,731
0,744
0,688
0,690

MPR
35,91
44,77
37,67
24,20
0,730
40096
0,855
0,763

ности. При кригинг интерполациите теоретично
е възможно изчислената стойност да излезе извън диапазона на стойностите за параметризиране на модела [13]. Това от своя страна води
до опасността при неправилен избор на теоретичен вариограмен модел за получаване на
ефекта „Bullseyes“ (локални екстремуми) или
при клъстеризиране на източниците на данни да
предизвика ефекта на опашката, когато след 5та по отдалеченост точка тежестите λ, вместо
да намаляват, се увеличават [7].
По-рядко прилаганият, но и по лесен за параметризация метод MPR се доближава значително като точност до OCK. Освен това притежава основното качество на кригинг интерполациите – да не подценява екстремумите при интерполация. Друго предимство на MPR пред
останалите методи е свързано с възможността
за отчитане на влиянието на отделните независими променливи, без оглед на разликите в тех-

От табл. 2 се вижда, че с най-добри показатели за точност е Ordinary Co-Kriging, което оправдава и предпочитанията на някои автори към
този метод [2, 3, 6, 16]. Трудност при параметризирането на OCK може да възникне заради
необходимостта от построяване на ковариансна
матрица между независими променливи с различна дименсия [5]. Освен това при големи ковариансни матрици съществува опасността те
да придобият характер на унимодуларна матрица (с детерминанта равна на нула), което да
направи интерполацията невъзможна [21].
Въпреки трудностите, свързани с параметризирането на OCK и осигуряването на равномерна пространствена разпределеност източниците
на данни, особено във височинен диапазон, кригинг интерполациите са с все по-широко приложение. Bohling [5] посочва, че почти всички интерполационни методи подценяват екстремно
високите и надценяват екстремно ниските стой-
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ните дименсии, тъй като при този метод не се
търси разстояние между отделните обекти. Основният недостатък на многофакторната регресия (линейна или полиномна) е, че точността
силно се влияе от броя на обектите за параметризация на модела. Те трябва да са повече от
произведението на степента на регресията и
броя на независимите променливи в многофакторния анализ.

6.

7.
8.

9.

Изводи и препоръки
След направената статистическа оценка на
пригодността на различни методи за пространствена интерполация на климатични данни в
планински регион могат да се направят следните изводи и препоръки:
1. Най-точен при оценката се оказва методът OCK, но съществуват и редица ограничения и затруднения при прилагането
му.
2. При наличие на достатъчно на брой източници за параметризиране на модела
за предпочитане е използването на поудобния за параметризиране метод MPR.
3. Един от най-широко прилаганите методи
за пространствена интерполация на климатични данни – IDW – не е подходящ за
оценка на валежните количества в планински регион, защото в повечето случаи
силно подценява екстремните стойности,
а такива при валежите в планински условия не са рядкост.
4. Изборът на модел за пространствена интерполация трябва да става след статистическо сравнение на резултатите от няколко метода и анализ на причините за
предимствата и недостатъците на всеки
метод поотделно.

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.
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STATISTICAL EVALUATION OF MODELS FOR SPATIAL INTERPOLATION IN
DETERMINATION THE AMOUNTS OF PRECIPITATION IN A MOUNTAIN REGION
Svetoslav Anev, Sonya Damyanova, Toma Tonchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Statistical evaluation of the accuracy of some spatial interpolation approaches for determination of precipitation (P) in
a mountain region was performed. Experimentally observed precipitations (PObs.) are compared to calculated (PExp.) ones,
using spatial interpolation models: inverse distance weighting (IDW), ordinary kriging (OK), ordinary co-kriging (OCK),
trend ordinary kriging (TOK), multiple linear regression (MLR) and multiple polynomial regression (MPR). Data set used
for models parameterization is obtained from nearest stations of world meteorological organization (WMO). For statistical
evaluation were compared following characteristics: mean absolute error (MAE), root mean square error (systematic RMSES and unsystematic - RMSEU), coefficient of determination (R2), index of agreement (d), the sum of squared
differences (RSS) and ratio of sum of PExp. and sum of PObs. (W).
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОРГАНИЧЕН ВЪГЛЕРОД В КАНЕЛЕНИ ГОРСКИ ПОЧВИ ПРИ
РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ
Ваня Дойчинова1, Миглена Жиянски1, Пламен Иванов2, Венера Цолова2
1
Институт за гората, Българска академия на науките, София
2
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София
Резюме
Изследвани са канелени горски почви, които са формирани при различни форми на земеползване в подножието на Лозен планина. Използвани са еднакви по размер пробни площи, заети от дървесна растителност
(Quercus cerris L.) - ПГ и от тревна ливадна растителност – ПЛ. Обектите са разположени върху един склон при
еднаква надморска височина, наклон и изложение. Доказва се по-високо съдържание на орг. С в почвите под
ливадна растителност (ПЛ), в сравнение тези под горското насаждение (ПГ), като за 0-50 cm почвен слой средните стойности са съответно 1,45 % и 1,24%. Запасите на органичен въглерод за същата дълбочина са съответно
2,53 и 2,12 kg/m2. За орницата 0-30 cm, тези стойности са: за ПЛ 1,95% и 3,13 kg/m2, а за ПГ 1,5% и 2,20 kg/m2. И
за двете пробни площи, обаче съдържанието на въглерод се оценява, като ниско (C%<2%), което е характерно
за по-голяма част от почвите в Югоизточна Европа. Почвите показват и различия в киселинния статус, като тези
от ПЛ са силно до средно кисели (pH= 4,90-5,45), докато тези от ПГ са силно кисели до неутрални (pH=4,80-6,80).
Доказва се значима корелационна зависимост между С% и N% (p<0,0001), но достоверна такава с pH не се установява.
Ключови думи: почвен органичен въглерод, канелени горски почви, земеползване, Лозен планина.
Key words: organic carbon, Luvisols, land use, Lozen Mountain.

JEL: Q15, Q23.
земи, са свързани с емисии и намаление до 60%
на почвения органичен въглерод [13]. При превръщането на пасища в гори е докладвано увеличение в общото съдържание на органичен
въглерод в почвената система, основно за сметка на натрупания въглерод в горската постилка
[12, 21]. Други изследователи [9, 19] също намират, че плътността на въглерода (Mg ha-1) в пасищата е по-ниска от тази в горите. Това е пример за влиянието на промените в земеползването и началните нива на въглерода върху общото съдържание на органичен въглерод в почвата. Ето защо, определянето и сравнението на
запасите на почвен въглерод при различни
форми на земеползване, са от съществено значение за установяване на онези най-добри
практики на управление, които ще доведат до
увеличение на секвестирането на въглерод в
почвата и до намаление или избягване на бъдещи загуби.
Съгласно Рамковата конвенция на ООН по
изменение на климата (РКОНИК) и протокола от
Киото нашата страна се задължава да докладва
промените в запаса на въглерод и на емисии на
парникови газове в резултат на управлението на
горите и на промените в земеползването [18]. В
тази насока, проучванията на горски почви в
България показват, че видовете гора и начините
на стопанисване оказват влияние върху баланса
на въглерода в почвите [1, 2, 17, 22]. В България
запасите на органичен въглерод в почвите от
категория земеползване „Гори“ се изчисляват на

Увод
Във връзка с климатичните промени и нарастването на емисиите на парникови газове в атмосферата, особено остро се постави въпроса
за оценка на запасите от въглерод в почвата и
определяне на факторите, влияещи върху неговата динамика. Общо, запасите от почвен въглерод в глобален мащаб се оценяват на 1,500–
1,550 Pg С [13, 15], което прави почвата един от
най-големите резервоари на въглерод в биосферата, наред с растителността и океаните.
Почвите под горски насаждения и планински
ливади се явяват изключителен „склад” за акумулация на въглерод. За година, в тях се акумулират количества в диапазона 0-100 mil tons [16].
Типът растителност е от много голямо значение
за натрупването на въглерод в почвата заедно с
другите фактори на почвообразуване – климат,
релеф, време, материнска скала, човешка дейност [11]. Антропогенната дейност, изразяващ
се в промяна на растителната покривка (например превръщането на гора в земеделска земя)
или в промяна на управленските практики в земеползването (например при преминаване от
екстензивно към интензивно земеделие), също
може да доведе до изменение във въглеродния
баланс на почвата. Залесяването на пустеещи
или земеделски земи води до постепенно натрупване на органичен въглерод в почвата, а
обезлесяването води до неговата много бърза
загуба [20]. Промените в земеползването, изразяващи се в преминаване от горски към аграрни
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174,51 Mt, като от тях 76,96 Mt се включват в
клас Luvisols [6].
Целта на настоящото изследване е да установи съдържанието на органичен въглерод в
Канелени горски почви с различен тип земеползване – горска и ливадна екосистема.

главно от житни и многогодишни тревни видове
(p. Festuca, p. Poa и др.).
Почвените проби са събрани от 5 места за
всяка пробна площ, всяка с по три дълбочини: 010; 10-30; 30-50 cm, като общо са анализирани
30 броя проби. Анализите са извършени по
стандартни методи [3]: обемна плътност (метод
с режещ пръстен), механичен състав (по Качински), съдържание на хумус (по Тюрин), общ азот
(по Келдал), pH (потенциометрично с апарат
Pracitronic, MV 88), органичен С, преизчислен в
хумус (Сх1,724).
Запасите на органичен въглерод в почвата
са изчислени чрез следната формула:
(1)
Запас C (kgC m-2)=орг. C (g C/100 g)×
×коригирана BD (g cm-3)×
×дебелина на слоя (m)×K/10,
където:
BD – обемна плътност,
K – коефициент за определянето на запаса
на въглерод за почвените профили с измерена обемна плътност, коригирана при наличие на груби фракции.

1. Обекти и методи
Пробните площи се намират в района на
Германски манастир, в подножието на Лозен
планина. Те попадат в припланинския климатичен район на Софийската област, с умереноконтинентален климат. Почвообразуващите скали
са гранит, кристалинни шисти, сенонски варовици,
сиенити,
андезит
и
др.
Найразпространеният почвен тип са Канелените
горски почви. Те се отличават с мощен профил
(80-100 cm), с тежък механичен състав (45-55%
физична глина) и изразена диференциация на
механичния състав по дълбочина на профила
[8].
Пробна площ ПГ е разположена при 650 м
н.в., наклон 17°, под дъбова горска растителност, с доминиране на цера (Quercus cerris L).
Насаждението е издънково, на възраст 60 години, при склопеност 85% и плътност 1 120 брой
дървета/ha.
Пробна площ ПЛ е разположена в съседство,
при същата надморска височина и наклон, и е
изцяло под тревна растителност, доминирана

№ на проба
1
1
Представителен профил
2
3

4
5
Средно
1
Представителен профил
2

Дъбоч.
см
2
0-10
10-30
30-50
0-10
10-30
30-50
0-10
10-30
30-50
0-10
10-30
30-50
0-10
10-30
30-50
0-50
0-10
10-30
30-50
0-10
10-30
30-50

За всяка от пробните площи е направено
морфологично описание на представителните
профили. Типът на почвите е определен според
класификацията и диагностиката на почвите в
България във връзка със земеразделянето [7]
(приложение 1).

Табл. 1. Характеристика на почвите в пробните площи
Хумус
С
N
pH
%
%
%
3
4
5
6
ПГ – гора
6,20
2,34
1,36
0,10
5,20
1,69
0,98
0,09
4,80
1,27
0,74
0,08
6,60
2,27
1,32
0,10
6,80
1,58
0,92
0,08
5,00
1,14
0,66
0,05
4,40
3,64
2,11
0,10
5,00
0,45
0,26
0,05
5,35
0,22
0,13
0,01
6,60
6,33
3,67
0,19
5,50
2,98
1,73
0,10
6,35
2,74
1,59
0,09
6,40
3,50
2,03
0,12
5,60
1,22
0,71
0,07
5,00
0,72
0,42
0,06
5,65 ±0,77
2,14 ±1,56
1,24 ±0,90
0,09 ±0,03
ПЛ – ливада
5,00
5,44
3,15
0,18
5,00
2,50
1,45
0,09
4,90
1,13
0,66
0,05
5,45
4,32
2,50
0,17
5,10
0,83
0,39
0,08
5,10
0,45
0,26
0,06
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Запасорг. С
kg/m2
8

14
11
9
13
12
13
21
5
13
19
17
17
17
10
7
13±4

1,40
2,39
2,04
1,36
2,24
1,82
2,17
0,64
0,36
3,79
4,22
4,39
2,09
1,73
1,16
2,12 ±1,20

18
5 17
4 13
15
5
4

3,91
3,80
1,98
3,10
1,02
0,78

C/N
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1

2
0-10
10-30
30-50
0-10
10-30
30-50
0-10
10-30
30-50
0-50

3

4
5
Средно

3
5,30
5,00
5,00
5,40
5,10
5,10
5,20
5,00
5,00
5,11 ±0,16

4
5,51
1,78
0,72
4,51
2,35
1,01
5,10
1,53
0,51
2,51 ±1,90

5
3,20
1,03
0,42
2,62
1,36
0,58
2,96
0,89
0,29
1,45 ±1,12

6
0,20
0,12
0,08
0,21
0,10
0,07
0,16
0,08
0,06
0,11 ±0,05

7
16
8
5
12
13
9
18
12
5
11 ±5

(продължение)
8
3,97
2,70
1,26
3,25
3,56
1,74
3,66
2,33
0,87
2,53 ±1,18

тип почва е резервоар на въглерод и източник
на въглеродни емисии, като динамиката на тези
процеси зависи от вида на растителната покривка и начина на земеползване [10, 14].
В изследвания район запасът на орг. С в
пробната площ ПЛ (под ливада) – 2,53 ±1,18
kg/m2е по-висок в сравнение с пробна площ ПГ
(под дъбова гора) – 2,12± kg/m2 за 0-50 см слой
на почвите.

2. Резултати и обсъждане
Данните за съдържанието и характеристиките на органичното вещество в почвите под гора
(ПГ) и под ливада (ПЛ) са представени в табл. 1.
Известно е, че въглеродът се акумулира в
почвите в резултат на по-бавните темпове на
минерализация на растителните и животински
остатъци и последващия пренос на продуктите в
сравнение с процеса на отлагане на органична
материя. При равни други условия един и същи

0,25
3,5

0,2

3
2,5

0,15

2

y = 0,0452x + 0,0392

0,1

1,5

2

R = 0,8522

1

0,05

0,5
0

0

Запас С kg/m2

С%
гора ПГ

0

ливада ПЛ

2

Фиг. 1. Съдържание на С% и запас на С kg/m в
горните 0-30 см на почвите от ПГ и ПЛ

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Фиг. 2. Корелационна зависимост С% и N% в 0-50 cm
почвен слой

Съдържанието на въглерод (%) в повърхностните 0-10 cm на почвата, където трансформацията на растителния опад (фини коренчета и
листен опад) е най-интензивна, варира съответно за ПГ: 3,67÷1,32%, а за ПЛ: 3,20÷2,50%. Значителната степен на вариация на данните в ПГ
отразява влиянието на релефа и водната ерозия в процеса на акумулация на органично вещество. Средно съдържанието на орг. С (%) е
по-високо под ливада, в сравнение с това под
гора, за 0-50 cm почвен слой, съответно 1,45% и
1,24% . За орницата 0-30 cm, тези стойности са:
за ПЛ 1,95 % орг. С и запас на почвен въглерод
3,13 kg/m2, а за ПГ 1,5 % орг. С и 2,20 kg/m2, запас на почвен въглерод (фиг. 1.)
Азотът в почвите за 0-10 cm слой варира съответно: за ПГ 0,19÷0,10%, а за ПЛ 0,21÷0,16%,
което отнася почвата от ПГ към средно до слабо
запасена с азот, докато почвата под ПЛ се оценява като средно до добре запасена. Предпола-

га се, че процесите на азотфиксация протичат в
по-голяма степен в почвата под ливадна растителност и обуславят установените по-високи
стойности.
По наши данни (табл. 1), съотношението на
C/N за 0-50 cm почвен слой, по което се съди за
процесите на трансформация на органичното
вещество в почвата, варира съответно: за ПГ –
21÷5, а за ПЛ – 18÷5. Средно съотношението на
C/N за ПГ е 13 ±4, а за ПЛ е 11 ±5, което се оценява като много ниско (<16). Колкото е по-тясно
това отношение (по-ниски са стойностите), толкова по-бързо се извършват процесите на минерализация в почвата, а по-високото съотношение показва, че се извършва акумулация и обогатяване на почвата с органично вещество при
ниска степен на минерализация [4]. От значение
тук е качеството на органичното вещество. Данните предполагат, че процесите на разлагане на
органично вещество, с освобождаване на въг-
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лероден диоксид, протичат с по-голяма интензивност в ливадата, но и в двата разглеждани
варианта на тип земеползване, процесите на
акумулация на органично вещество са много
слаби (C/N<24).
Очаквано се потвърждава значима корелационна зависимост между С% и N% (p<0,0001)
(фиг. 2). Достоверни корелативни зависимости
обаче, между съдържанието на орг. С с pH не се
установяват.
Почвите показват и различия в киселинния
статус, като тези от ПЛ са силно до средно кисели (pH=4,90-5,45), според класификацията на
почвите в зависимост от pH на средата [5], докато тези от ПГ са силно кисели до неутрални
(pH=4,80-6,80). Потвърждава се разнопосочното
влияние на растителността върху pH и характеристиките на почвообразувателния процес в
изследваните почви. Влиянието на биогенния
фактор се подсилва от горската постеля, която
може да променя почвеното рН, в зависимост от
характера на органичните субстанции и протичащите в нея процеси.

Приложение 1
Профил ПГ Германски манастир. Почвообразуваща скала: кристалинни шисти и конгломерати. Релеф: наклонен. Растителност: дървесна растителност
~ 30% представена от цер (Quercus cerris L.) и тревен
подлес до 70%.
МГП: AoL - плътна покривка, AoF - развит подхоризонт, AoH - развит подхоризонт, с неясен преход
към минералните хоризонти.
Ah: 0-4 cm. Тъмнокафяв 10YR3/3, свеж, дребно
троховидна структура, средно рохкав, средно песъчливо-глинест. Включения от дребни корени. Преход ясен по цвят и плътност. V=94.4
АВ: 4-23 cm. Тъмно червеникаво кафяв 5YR3/4,
влажен, средно-зърнеста до буцеста структура, средно уплътнен, средно до тежко песъчливо-глинест.
Включения от средни и дребни корени. Не шупва от
10% HCl. Преходът е неясен по цвят и ясен по плътност. V=88,1
Вt: 23-43 cm. Червеникаво кафяв 5YR4/4, влажен,
едрозърнеста структура, много плътен, тежко песъчливо-глинест, с включения от дървесни корени. Не
шупва от 10% HCl. Прехода е плавен по цвят и структура. V=91,1
ВС: 43–80 cm. Много тъмнокафяв 10YR2/2, влажен, средно плътен, едро-буцеста структура, средно
песъчливо-глинест. Включения от корени и от основна скала. Не шупва от 10% HCl.
ВкС: 80-110↓(С) cm. Тъмнокафяв 10YR3/3, влажен
до мокър, едро буцеста структура, средно плътен,
средно до тежко песъчливо-глинест, включения от
едри дървесни корени, червени камъни и шисти. Кипи
от 10% HCl. V=94,4

Изводи и препоръки
Типът земеползване оказва влияние върху
процесите на акумулация и трансформация на
органичното вещество в канелените горски почви от подножието на Лозен планина.
В нашето изследване се доказва по-високо
съдържание на орг. С в почвите под ливадна
растителност (ПЛ), в сравнение с тези под гора
(ПГ), за повърхностния 0-50 cm почвен слой.
Изчислено като запас на орг. С съдържанието е
2,53 ±1,18 kg/m2, в тревните площи и 2,12 ±1,20
kg/m2, в горските.
Съотношението C/N в изследваните екосистеми е ниско (C/N<24) и отразява слабата акумулация на органично вещество. Процесите на
минерализация на органично вещество се извършват с по-голяма скорост в почвите под ливадна растителност.
Типът земеползване, респ., видът на растителността променя киселинния статус в хумусно-акумулативния слой на почвите до средно
кисел в ливадната екосистема (pH макс.=5,45) и
до неутрален в горската (pH макс.=6,80).
Количеството на органичния въглерод в изследваните геосистеми не се влияе доказано от
рН и потвърждава водещата роля на микробиалните съобщества в процеса на хумусообразуване.

Профил ПЛ Германски манастир. Почвообразуваща скала: кристалинни шисти и конгломерати. Релеф: наклонен. 100% тревна от житни и многогодишни видове (p. Festuca, p. Poa и др.).
А чим: 0-5 cm. Растителни остатъци в различна
степен на трансформация и силно хумифицирана
органична материя
(А)B: 5-15 cm. Тъмнокафяв 10YR3/3, влажен, слабо до средно уплътнен, средно песъкливо глинест,
троховидна структура, много корени от тревната растителност, не шупва от 10% HCl, преход ясен.
Bt1: 15-35 cm. Червеникаво сив 5YR5/2, влажен,
плътен, тежко песъкливо глинест, едрозърнеста
структура, единични корени от тревната растителност,
не шупва от 10% HCl, преход слабо забележим.
Bt2: 35-50 cm. Червеникаво кафяв 5YR5/4, влажен,
плътен, тежко песъкливо глинест, едрозърнеста до
дребнобуцеста структура, не шупва от 10% HCl.
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ORGANIC CARBON CONTENT IN LUVISOLS UNDER DIFFERENT LAND USES IN
LOZEN MOUNTAIN
Vania Doichinova1, Miglena Zhiyanski1, Plamen Ivanov2, Venera Tsolova2
Forest Research Institute, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria
2
Institute of Soil Science, Agrotechnology and Plant Protection “N. Poushkarov”, Sofia,
Bulgaria
1

Abstract
Luvisols (Chromic) formed under different land use in Lozen Mountain were studied. The tested plots with same area
located on one slope at the same altitude and aspect were included. The experimental plot FL was located in oak forest
stand (Quercus cerris L.), and the experimental plot GL was in grass vegetation and presents a mountainous meadow.
The higher organic carbon content was determined in soil under grass vegetation (GL) compare to those under forest
land use (FL). The mean values of the parameter were respectively 1.45% and 1.24% in the layer 0-50 cm. Organic carbon stocks for the same depth were respectively 2.53 and 2.12 kg/m2. In the surface 0-30 cm of soils, these values were:
2
2
1.95% org. C for GL and 3.13 kg/m , and 1.5% for FL and 2.20 kg/m . However for both studied plots, the carbon content
is estimated as low (C%<2%), which is typical f the most soils in South-Eastern Europe. The soils show differences in the
acid status as those of GL are strongly to moderately acidic (pH=4.90-5.45), while those of FL are highly acidic to neutral
(pH=4.80-6.80). A significant correlation between C% and N% (p<0.0001) was determined, but such a reliable with pH
was not established.
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Резюме
Въпросът за изграждането и поддържането на зелени площи с високи естетически и санитарно-хигиенни качества е пряко свързан с въпроса за участието на водата в тях. Изведен е опит в контролирани условията на
различни поливни норми и различни почвени субстрати, при който е проследено натрупването на основните
хранителни елементи (азот, фосфор, калий) и бор в листата на червената власатка и английския райграс. Установена е по-високата приспособимост на червената власатка в условията на абиотичен стрес. Направените изследвания, макар и в най-ранен етап ще допринесат за изработване на методи за скрининг на видове с ценни за
паркоустрояването качества за условията на урбанизирана среда.
Ключови думи: урбанизирани територии, антропогенни почви, поливна норма, основни хранителни елементи, английски райграс, червена власатка.
Key words: urban areas, anthropogenic soils, irrigation norm, nutritive elements, fescue, ryegrass.
JEL: Q15, Q24, Q25.

различна по стойност почвена влажност в определени граници, за да се имитира воден дефицит. Достатъчно високи и еднородни по показатели условия могат да се получат само при условията на вегетационен опит.
Целта на настоящето изследване е проследяване натрупването на основни хранителни
вещества в листата на английския райграс и
червената власатка в условията на вегетационен опит с оглед определяне реакцията им на
абиотичен стрес с оглед избор на устойчиви
тревни видове.

Увод
Перспективите и динамиката на градската
среда предопределят условията на съществуване на човека. Нарушаването на равновесието
между природата и урбанизираната среда, респективно на връзката човек-природа може да
доведе до сериозни смущения в неговата биология и психика.
Напоследък в структурата на съвременните
градове се очертава една тенденция на максимално приближаване на селището до природата. Връзката между градския организъм и природата се осъществява посредством зелените
площи – градини , паркове, зелени зони. Те активно способстват за “оздравяването “ на териториите, формирането на художествения образ
на населените места, оказват благоприятно
влияние върху жизнената дейност на хората.
Въпросът за изграждането и поддържането
на зелени площи с високи естетически и санитарно-хигиенни качества е пряко свързан с въпроса за участието на водата в тях. Водата е
основен абиотичен фактор за създаване и на
оптимална растежна среда. Водата в коренообитаемия слой на почвата е практически единственият източник на водопотребление на растенията. Обменът на влага между почвата, растенията и атмосферата непрекъснато променя
нейното съдържание в почвата. По тази причина
изучаването на този жизнено необходим фактор
се свежда до изучаване на влиянието на режима на влагата върху растежа и развитието на
растителността в условията на урбанизирана
среда.
В полеви условия е практически невъзможно
да се подбере такова място, където за кратък
период от време да се поддържа достатъчно

Метод на работа
Вегетационния опит е конструиран от почвите от УОП „Враждебна”. Използваните тревни
видове са червена власатка и английски райграс, най-често използваните при изграждането
на тревни площи.
Почвените разновидности са приготвени по
изкуствен начин като е спазено съотношението
между ситнозема от алувиална почва и строителни отпадъци. Представата за реалните почвени условия е получена при определяне качествата на почвата в пробна площ в двора на ЛТУ.
Засяването е извършено повърхностно на
26.VІ.2010 г. (фиг. 1). Семената са покрити с
тънък слой пясък (фиг. 2).Опитът е заложен в
оранжерията на ЛТУ (фиг. 3).
Всички варианти са в 3 повторения.
След масовото поникване и укрепване на
тревата във всеки съд са оставени по 50 растения (фиг. 4а и 4б). По време на опита е поддържана определена влага. До поникването на семената повърхностния слой на всички варианти
са навлажнявани редовно. От поникването до
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Фиг. 1. Засяване на семената

Фиг. 2. Покрит с пясък съд

Фиг. 3. Заложеният опит

а)
б)
Фиг. 4. а) Английски райграс в дясно преди прореждането и в ляво след прореждането, б) Червена власатка в дясно преди прореждането и б в ляво след прореждането

проскубването поливната норма съответстваше
на 80% от ОВ.
Направени са няколко резитби като първата
е 20 дни след засяването на семената, а останалите в равни интервали от време (един месец) на височина на 1 cm над почвената повърхност.
Влиянието на отделните влажностни режими
върху състоянието на двата тревни вида се установява чрез проследяване на свежа и абсолютно суха маса.

За провеждане на съдовите опити беше използвана оранжерията на ЛТУ.
Резултати от изследването
Непосредствено преди залагането на опита
са определени хидрологичните показатели и
химичния състав както на естествените почви,
така и на приготвените субстрати. Получените
резултати се показани в табл. 1 и 2.
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Табл. 1. Воднофизични свойства на субстратите
Варианти
Примеси(%)
Без примеси
25% примеси

Примеси
0%
25%

Обемна плътност (g/cm3)

ПВ (%)

ОВ (%)

Мх (%)

ВТУ (%)

КАВ (%)

1,46
1,62

34,67
31,81

32,10
29,6

8,2
7,8

10,98
10,45

21,12
19,15

Табл. 2. Запасеност на използваните субстрати с основни хранителни елементи
Хумус,
Общ
Фосфор,
Калий,
Калций
Бор,
pH
(%)
азот, (%) (mg/100g) (mg/100g) (mg/100g) (mg/kg)
СаСl2
Н2О
2,39
0,134
9,36
15,5
140,7
36
6,38
5,93
1,34
0,045
8,84
12,1
865,7
28
7,36
7,15

Изменението на хидрологичните величини на
субстратите е в зависимост от съдържанието на
примеси, като най-общо намаляват с увеличаването на последните. Общата влагоемност се
определя от водозадръжната способност на
примесите и при естествената почва е 30,36,
докато при субстрата с примеси е 27,13. Пълната влагоемност е със следните стойности – при
естествените почви е 31,85, а при субстрата с
примеси - 28,34. Субстратите с примеси притежават и по-малки Мх и ВТУ. Сравнително наймалките стойности на КАВ имат субстратите с
примеси, като тези стойности зависят в поголяма степен от стойностите на ОВ, отколкото
от ВТУ.
Естествените почви са среднохумусни, средно запасени с азот и много добре запасени с
фосфор и калий. С участието на примесите запасеността с основни хранителни елементи
намалява, докато рН расте.
Резултатите от опитите показват, че както
почвените разновидности, така и отделните
варианти на поливни норми оказват различно
влияние върху състоянието на тревните видове.
Различното съдържание на хранителни елементи в почвените субстрати и различният воден
режим оказват съществено влияние върху съдържанието и натрупването на основни хранителни елементи в листата на тревните видове.
Редица изследователи смятат, че анализът
на растителни тъкани могат да се използват
успешно за определянето на дефицита на елементите в растението и оттам за вземане на
мерки за оптимизиране на растежната среда в
една или друга посока. Подобряване на средата

се препоръчва само в случаите, когато съдържанието на един или друг елемент в почвата е
недостатъчно. Разбира се, генезисът и свойствата на почвите в т.ч. и техният воден режим, са
главните фактори, контролиращи проявата на
дефицита на макро и микроелементите. Според
Kabata-Pendias и др. [2], недостатъчността на
елементите обикновено е свързана с неблагоприятен воден режим и излишък на фосфати,
азот и калий. Според същия автор недостигът
на бор например, може да се дължи на рохкава
структура и свободен СаСО3. Критичните стойности на този елемент са 0,1–0,3 mg/kg. За тревите в пасищата у нас Чешмеджиев [7] дава
следните стойности за съдържанието на фосфор и калций: При род Festuca това съдържание
е съответно1,48–1,65g/kg и 8,17-9,21g/kg; при
Lolium perene {L} съответно 1,28–2,07 g/kg и
4,16-4,73g/kg. При предишни наши изследвания
[6] върху смолница с 25% примеси и без примеси резултатите от съдържанието на същите
елементи в листата на тревите е сравнително
по-високо.
В нашата работа листният анализ се използва като показател за изясняване на връзката и
зависимостта между съдържанието на макро- и
микроелементи в листата на тревните видове и
различните поливни норми. Определена е концентрацията на основните хранителни макроелементи и на бор, проявяващи се като индикатори при оценка на оптималността на растежната среда. Осредните стойности са представени
в табл. 3.
Сравнявани са двата варианта - вариант с
25% примеси и вариант без примеси.

Табл. 3. Съдържание на хранителни елементи в листата на едногодишни тревни видове
Елемент
N (%)
P (mg/100g)
K (mg/kg)
B (mg/kg)
Поливна норма (% от ППВ)
80%
50%
80%
50%
80%
50%
80%
50%
Примеси (%)
Английски райграс (Lolium perenne L.)
25%
1,327
1,179
408,00
344,66
3965
3778,0
6,4
8,68
0%
1,332
1,238
419,00
386,66
4013,8
3887,7
7,5
8,50
Червена власатка (Festuca rulra L.)
25%
1,196
1,172
307,30
265,60
4127,6
3528,3
9,3
14,0
0%
1,268
1,216
350,66
304,60
4095,1
3619,2
10,5
12,8
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Средното съдържание на изследваните макро- и микроелементи в листата на отделни
тревни видове са представени в табл. 3.
Концентрацията на азот при английския
айграс е в границите от 1,179 до 1,332, а при
червената власатка – от 1,172 до 1,268 като се
наблюдава намаляване на съдържанието на
азот от по-високата към по-ниската поливна
норма и от субстрата без примеси към този с
25% примеси като различията са несъществени.
При нашия експеримент при варианта с поливна норма 50% ППВ се наблюдават занижени
стойности на азота, в сравнение с тези при поливна норма 80% ППВ, което показва, че с помалко вода се поема и по-малко количество
азот. Най-общо съдържанието на азот в листата
кореспондира със съдържанието на азот в почвите. Друга особеност е, че процентното съдържание на азот при еднакви поливни норми, независимо от различните субстрати е сравнително близко по стойност.
Азотното съдържание при поливна норма
80%ППВ е в границите на вариране за тревни
видове с малки изключения [5].
Различията между отделните видове, различните почвени субстрати и при поливна норма
80% ППВ по отношение съдържанието на фосфор са слабо изразени като съществува найобщо една тенденция на намаляване на съдържанието на фосфор при вариантите с примесите. Получените резултати за този елемент не
съответстват на съдържанието му в почвата.
Това се дължи на силно алкалната реакция на
почвения субстрат, особено при вариантите с
примеси.
С увеличаването на поливните норми се
увеличава и съдържанието на фосфор в листата като при поливна норма с 25% примеси е
слабо и не така ясно изразено.
Резултатите, получени за фосфора при поливна норма 80% ППВ се включват в границите
на вариране за тревни видове.
С увеличаване на поливната норма се забелязва увеличение на съдържанието на калий в
листата. Съдържанието на калий по варианти и
видове не се изменя съществено, поради добрата запасеност на почти всички субстрати с
калий. По-малко е процентното съдържание на
калий в Червената власатка при варианта без
премеси, като най-високо при варианта с 25%
примеси пак при Червената власатка.
Най-общо съдържанието на калий се изменя
както при азота и фосфора.
Спрямо границите на вариране трябва да отбележим, че и при двете поливни норми калият
се вмества в тези граници.
Борът има важно значение за метаболизма
на растенията. Съдържанието му оказва влия-

ние върху фотосинтезата. Физиологичните му
функции са тясно свързани с развитието и делението на меристемната тъкан. Той играе важна роля за преминаването на хранителните вещества през клетъчните мембрани. Под влиянието на бора се повишава съдържанието на
фосфор в младите листа, борът спомага за регулиране концентрацията на калия и по-пълното
включване на последния в обмяната на веществата (Стоянов, Д. 1985). Борът е относително
неподвижен. Едни от най-важните фактори, които въздействат на биологичната достъпност на
бора за растенията са рН и водата, тъй като
поглъщането на бора се определя от количеството налична вода в растението. Натрупва се
главно в листата .
Потреблението на В и Р от растенията с
сходни. Потреблението и разпределението на
фосфора по данни на Leal и др. [3] зависи от
концентрацията на бора, тъй като борът понижава подвижността на фосфора, особено в подземните части на растенията. Взаимодействието между бор и фосфор в почвите пречи на влиянието на фосфатните йони върху миграцията
на бора. Според Стоянов (Стоянов, Д. 1985)
другите ефекти, оказвани от другите елементи
на хранене, например К и Na, на съдържанието
на бор в растенията вероятно са вторични явления, свързани с усилването ръста на растението или някои физиологични нарушения.
Концентрацията на бор в растенията се колебае в широки граници. По данни на Davies и
др. [1] съдържанието на бор в тревистите растения за Европа е около 5,6 mg/kg.
При нашия опит съдържанието на бор при
всички варианти и при двата вида е над оптимума за тревни видове като най-високо е съдържанието на бор при Червената власатка при
поливна норма 50% ППВ и 25% примеси. Найниска и близка до оптималната е концентрацията на бора при поливна норма от 80% ППВ и
25% примеси при Английския райграс. В резултат на тава бихме могли да заключим, че с намаляването на влагата в изследваните тревни
видове концентрацията на бора расте. Можем
да приемем също така, че по-високото съдържание на бор при Английския райграс варианта
80%ППВ без примеси има случаен характер.
Заключение
Проведени са изследвания с два от найчесто използваните в практиката на паркоустройството тревни видове при два различни субстрата и при две поливни норми. Подбрани са
видове с подчертана толерантност към абиотичния стрес. От двата вида по-добри са показателите при червената власатка.
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Проведеният вегетационен опит при две поливни норми при контрол на почвената влажност ни предостави значителна информация
относно реакцията на тревния вид при условията на засушаване и оптимален режим на напояване, както и при различни почвени субстрати.
От изнесените резултати става ясно, че при
изменението на някои от елементите съществува определена тенденция, при други различията
са несъществени, а при трети имат случаен
характер.
По принцип по-ниско е съдържанието на повечето елементи при вариантите с по-ниски
напоителни норми и по-високо съдържание на
примеси, като при някои от видовете те имат
лимитиращ характер.
Един важен показател, който беше изследван
при нашите опити е натрупването на основни
хранителни елементи в листата. По този показател като по-толерантен вид се очертава Червената власатка, при който съдържанието на основните хранителни елементи при повечето
варианти е в рамките на оптималните за растителния вид. В същото време тя е и по-отзивчива
на напояване.
Направените изследвания, макар и в найранен етап ще допринесат за изработване на
методи за скрининг на видове с ценни за парко-

устрояването качества за условията на урбанизираната среда.
Получените резултати ще се използват за
избор на устойчиви на абиотичен стрес тревни
видове с оглед оптимизиране на поливния режим на зелените площи в урбанизирани територии, което да осигури ефективно използване на
водата в условията на воден дефицит.
Литература
1. Davies, B. (Ed). Applied Soil Trace Elements. John
Wiley & Sons. New York.1980. p. 482.
2. Kabata-Pendias, A., Pendias, H. Trace elements in
soil and plants. 1989. p. 436.
3. Leal, A., Gomes, M., Sanches-Raya, J., Yanez, J.,
Recalde, L. Effect of absorbcion on accumulation
and distrilution of phosphate. 1972.
4. Mengel, K., Kirkby, E. Principles of Pldnt Nutrition.
Internarional Potash Institute. Worblaufen-Bern.
1978. p. 5.
5. Weils, K., Dougherty, C. Problems indiagnosting
Nutrient deficiencies of Cool–seanson Forage
Grasses. AGR. 2005. p. 169.
6. Василева, И., Киркова, Й., Стоименов, Г., Лозанова, Н. Изследвания върху устойчивостта на
тревни видове, използвани в зелените площи, с
оглед определяне толерантността им към
абиотичен стрес. Отчет по проект. 2007. с. 49.
7. Чешмеджиев, Б. Фуражни култури. 1980.

CONTENT OF ESSENTIAL NUTRIENTS IN THE LEAVES OF SPECIES OF GRASS,
GROWING IN DIFFERENT SOIL AND IRRIGATION CONDITIONS
Nora Lozanova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abtract
The problem with the construction and maintenance of green areas with high aesthetic and sanitary quality is directly
related to the question of the water use. An experiment has been conducted in controlled conditions at different irrigation
rates and different soil substrates to observe the accumulation of nutrients (nitrogen, phosphorus, potassium) and boron
in the leaves of red fescue (Festuka rubra L.) and English ryegrass (Lolium perenne L.). It has been found out that red
fescue has a higher adaptability under conditions of abiotic stress. The conducted tests, even at this early stage, will
contribute to the development of methods for screening species with valuable qualities for landscaping in urban conditions.
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ОСОБЕНОСТИ НА ТЕМПЕРАТУРНИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
Владимир Власков
Национален институт по геофизика, геодезия и география, Българска академия на
науките, София
Резюме
Все по-отчетливата тенденция към нарастваща нестабилност на климата в планетарен мащаб определя нови
параметри на климатичните събития и тяхната интензивност. Основен индикатор са промените в температурния
режим. Разработката е продължение на поредицата от наши публикации свързани с изследванията ни върху
характера на климата у нас през последните две десетилетия. Направен е анализ на регистрираните нови екстремни граници на температурните характеристики достигнати през поредната рекордно топла за територията на
България - 2012 година. Съпоставени са годишните температурни суми за периода 1997–2012 г. на база данните
от обмен на НИХМ-БАН с международната климатична организация и сравними данни от американските автоматични метеорологични станции (ААМС) на летищата в София, Пловдив, Варна и Бургас. Резултатите от изследването показват ясно изразено повишаване на температурите през летните месеци и някои специфични промени
в месечните и сезонни климатични характеристики. Изводите определят важното значение на получените резултати във връзка с развитието на селското стопанство и използване на възобновяеми енергийни източници на
територията на страната.
Ключови думи: изменения на климата, температурен режим, екологични условия, възобновяеми енергийни
източници.
Key words: Climate Changes, Temperature Regime, Ecological Conditions, Renewable Energy Sources.
JEL: Q5.

зи се прогнозира бъдещият им ход. В тази връзка бързото изменение на климата все повече се
превръща в сериозен и осезателен глобален
проблем, чието решаване е от изключителна
важност за бъдещето развитие на света.

Увод
През последното десетилетие се наблюдава
нарастваща нестабилност на климата в регионален и планетарен мащаб. За различни райони
на света се отчитат все по-високи средни и
крайни стойности на температурата. Още в началото на 2013 г. бяха отбелязани поредните
екстремно високи температури в южното полукълбо, като в периода 12-18 януари в цяла Австралия те надхвърляха ежедневно +42 ºС (в
Сидни – до +47 ºС). В Северна Америка се наблюдаваха поредица от торнадо, крайно нетипични за този сезон.
Настъпващите промени в климата са предвиждани от водещи учени-климатолози още
през 60-те и 70-те години на миналия век. В работите на S. Manabe [9], М. И. Будыко [1], B. S.
John [8] и др. се дават достатъчно точни предвиждания, които днес не само са факт, но се
наблюдава значително по-бързо от очаквания,
нарастващ темп на промяна, особено след
2000-а година.
Тенденцията към глобално затопляне вече
не е предмет на научен спор и доказване, а реалност. В редица официални резултати от изследвания – Световната Метеорологична организация, NOAA, както и по поръка на ООН Междуправителствената група на експертите по
изменение на климата, Световната банка, Европейската банка за реконструкции и развитие и
др. се отбелязват новите рекордни температурни нива на планетата и на база обстойни анали-

1. Информационна обезпеченост
В доклада ние представяме хода при годишните температурни суми на основни метеорологични станции на територията на България за
периода 1993-2012. Данните са от международния обмен, който ХМС осъществява с международната климатична организация.
Използвали сме, като акцент на анализа на
развитието на температурния режим през последните две десетилетия и сравними данни от
американските автоматични метеорологични
станции (ААМС) на летищата в София, Пловдив, Варна и Бургас - за периода юли 1996, когато започват да функционират – до началото
на 2013 г.
При измерванията в двете станции се използват различни методики. При ХМС тя е класическата с измервания в 7, 14 и 21 чака, а при
американската се отчитат абсолютните минимални и максимални температури в рамките на
денонощието на всеки 30 минути (48 отчитания)
и се взема средната от двете крайни стойности.
Въпреки методическото различие данните са
не само съпоставими, но и са с незначителни
различия на сумарните стойности.
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При обработката на информационните масиви машинните грешки при автоматично регистрираните данни са изчистени. Ежедневните
температурни стойности към цяло число, без да
нарушаваме точността на общата температурна
сума в рамките на всеки месец.
Във финалната част на разработката, въз
основа на получените резултати и техния анализ определяме:
1. Характер на основните екстремни температурни явления в България през 2012 г.
2. Основните тенденции в промяната на
температурните климатични характеристики в рамките на страната за последния
20 годишен период от 1993 г. до 2012 г.
Като приложна част основно са данни за София - летище, поради големия обем на целия
материал, но за анализ са използвани данни от
още 10 станции обхващащи цялата територия
на страната – Сандански, Пловдив, Кърджали,
Елхово, Бургас, Варна, Велико Търново, Русе,
Ловеч и Видин.

равление и устойчиво развитие” – Юндола, 2008
г., преди пет години, като сега основния акцент
е не само върху необичайно екстремните температурни стойности в рамките на годината, но
и върху характера на тяхното сезонно разпределение и проява.
Ние споделяме мнението, че оценката на екстремните стойности на отделни климатични
елементи - особено тяхната честота на повторяемост и нарастващи амплитуди много по-ясно
очертават белезите на климатичната нестабилност и преход към нови климатични характеристики. Изследването на тези промени позволява
да се направят по-точни изводи за резултатите
от глобалните климатични изменения в регионален мащаб [2, 3, 5].
Конкретен повод за представената нова разработка е изключително контрастната, с необичайно голяма междусезонна и годишна температурна амплитуда (фиг. 1) 2012 година. Тя е и
поредната – шеста поред, след 2007 необичайно топла година (фиг. 1). В графиката и диаграмата са ясно изразени положителните логаритмични трендове в амплитудния и сумарния температурен ход за последните 16 години в посочената станция.

2. Цел на разработката
Настоящата разработката е фактическо продължение, на представена наша публикацията
на същия форум - Научната конференция „Уп-

4500
29.00
27.00

4000
25.00
23.00

3500

21.00

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1997

Фиг. 1. Годишна амплитуда от средномесечните
температури за периода 1997-2012 г. – летище София
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Фиг. 2. Годишни температурни суми (ºС) с тренд на
развитие (1997-2012 г.) – летище София

В резултат на нашето изследване определяме 2012 година като базисна (подобно на 2007
година), по отношение наблюдаваната през
последните две десетилетия последователност
в изменението на температурния режим. Също
и като пряко потвърждение и продължение на
тенденцията към обща промяна на климатичните условия на територията на страната чрез нарасналия през 2012 г. брой на екстремни явления и стойности на климатичните елементи необичайни големи температурни амплитуди в
рамките на календарна година, отделни месеци,
декади и дори денонощия, поройни дъждове,

ураганни ветрове, значителни по продължителност засушавания, бурни снеготопения и др.,
както и чрез нарастваща контрастност между
сезоните и промяна на продължителността и
характеристиките им.
3. Резултати от изследването
Изтеклата климатична 2012 г. беше шестата
поредна (след 2007 г.) много топла за страната
за последните 20 години (фиг. 3 - данни за 12
станции - НИХМ и фиг. 4 – данни от 3 станции ААМС).
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Фиг. 3. Годишни температурни суми за периода 1997-2012 г. (НИХМ)

Сравнително по-ниски са рекордните температурни стойности за средните и особено източните части на страната, като при последните се
наблюдава характерното „закъснение” с 3 до 4
години поради въздействието на Черноморския
басейн.
За пръв път през 2007 г. годишната температурна сума за София надхвърли 4 400 градуса
(т.е. над 12 ºС средногодишна температура),
при това с над 10% (т.е. статистически значима)
по-висока сума от тази на най-топлите до тогава
1994 и 2000 – а година в рамките на посочения
по-горе период (по наблюдения на НИХМ) и
2000 г. (за периода на отчитане от АМС).
За илюстриране на промените в температурния режим прилагаме сравнението между три
периода – 1896-1925, 1950-1980 и 1983-2012 за
четири станции (табл. 2) [6, 15, 16].
Ясно изразена е тенденция към затопляне.
През последния изследван период (1983-2012
г.) се наблюдава значителна разлика между
първата и втората му половина, като затоплянето след 1998 г.е със средно около 0,5 °С, като
крайна средногодишна температура [5].

4950
4750

София

4550
Пловдив

4350
4150

Бургас

3950
3750

Варна

3550
2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

3350
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Дори през „хладната” (за периода на последните шест години.) 2011 г. средногодишната
температурна сума за летище София (АМС)
надхвърли 4000 градуса, а средната температура за периода 1997-2012 г. достигна 11,78 ºС,
(по данни на НИХМ 11,72 ºС), което е над 1,7 ºС
по-висока средногодишна температура в сравнение с периода 1950-1980 г.

Пловдив

София

Станция

Табл. 1. Средни температури на четири станции в България за сравними периоди
Период

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

XII

Год

1896-1925
1950-1980
1983-2012
1896-1925
1950-1980
1983-2012

-1,7
-1,9
-1,3
0,9
-0,4
1,6

0,4
0,6
0,7
3,0
2,2
2,9

5,3
4,4
5,8
7,4
6,0
7,6

10,2
10,4
10,8
12,2
12,2
12,3

15,1
14,9
15,8
17,3
17,2
15,8

18,2
18,3
19,5
21,0
20,9
21,7

20,4
20,5
21,9
23,4
23,2
24,3

20,1
20,0
21,7
22,8
22,7
23,9

16,1
16,1
16,7
18,7
18,3
19,0

10,8
10,3
11,3
13,2
12,6
13,3

4,4
5,5
5,8
6,7
7,4
7,6

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

10,0
9.9
10,4
12,4
12,0
12,8

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

10,0
9.9
10,4
12,4
12,0
12,8
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Варна

Бургас

Станция

(продължение)
Период

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

XII

Год

1895-1925
1950-1980
1983-2012
1896-1925
1950-1980
1983-2012

2,0
1,8
2,4
1,4
1,2
2,0

3,3
3,4
3,5
2,6
2,5
2,9

6,7
6,0
6,9
6,0
5,1
6,6

11,0
10,8
11,1
10,3
10,1
10,9

15,7
16,0
16,2
15,4
15,4
16,0

20,2
20,4
20,9
19,7
20,1
20,5

22,8
23,1
23,7
22,1
22,6
23,3

22,6
23,0
23,3
22,1
22,4
23,1

19,1
19,4
18,3
18,3
19,0
18,2

14,3
14,6
13,8
13,7
13,9
13,2

8,3
9,6
9,0
7,8
9,1
8,6

5,1
4,7
3,9
4,7
4,0
3,4

12,6
12,7
12,5
12,0
12,1
12,2

5,1
4,7
3,9
4,7
4,0
3,4

12,6
12,7
12,5
12,0
12,1
12,2

Рекордна беше и амплитудата между средните температури на най-студения месец февруари – (минус 4,4 ºС - летище София) и найгорещия – месец юли +25,5 ºС - летище София).
Бяха отбелязани общо над 100 рекорда при
абсолютни максимални и абсолютните минимални температури за отделни дни в много
станции на територията на страната. Особеното
при тях бяха необичайно големите разлики
спрямо предишните отрицателни или положителни рекордни температурни стойности за съответния ден, като на места те достигаха до над
6 ºС градуса (отрицателни Чирпан - 01.02; Монтана – 01.02; положителни Враца - 15.06; Емине
- 25.08; Враца - 25.08).
Разпределението на валежите на територията на България беше крайно неравномерно както в различните части на страната, така и в рамките на годината. Повсеместно бе четиримесечното засушаване в периода 10 юни-10 октомври.
Значително под средногодишната норма бяха
регистрираните валежи в Северозападна България.
На територията на България, включително и
високопланинските райони беше регистрирано
рекордно по продължителност слънчевото греене, като за равнинната част от страната то надхвърли 2400 часа (Сандански 2800 часа).
Ветровият режим, най-вече в северната и
особено североизточната част на страната бележи промяна към по-високи месечни и годишни
стойности, дължаща се най-вече на характера
на атмосферната циркулация.

Едно от най-безспорните потвърждения за
характера и развитието на промените в температурния режим е продължителността на слънчевото греене (фиг. 5), която продължава да
нараства [10].
Изминалата 2012 г. може да бъде определена, като най-слънчевата за последните 20 години. Продължителността на гренето за разположените до 600 м н.в. части на страна надхвърли
2450 часа ) в равнинните райони над 2550 часа),
а за високопланинските 2100 часа.
По долината на р. Струма стойностите надхвърлиха 2800 часа. Посочените резултати са
значително по-високи не само спрямо средногодишните, но и спрямо максимумите от базисния
период 1950-1970 г. (Климатичен справочник на
България, т. 1) и се дължат най-вече на променената атмосферна циркулация [11].
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Фиг. 5. Продължителност на слънчевото греене (в
часове) – 2012 г.

Особености в климатичната характеристика
на 2012 г.
В обобщен план 2012 година стана една от
най-топлите през последните 20 години, при изключително студен м. февруари, студени месеци януари и декември, но необичайно горещи
месеци юни, юли, август и септември.
През 2012 година отбелязахме много големи
амплитуди в цялата страна за изследвания период, (до над 62 ºС - летище София) между абсолютните минимални температури - (минус 23
ºС - летище София) и абсолютните максимални
температури (+39 ºС - летище София).

Характер и развитие на климата на територията на България през последното десетилетие
Дългогодишните ни изследвания свързани с
характера на климата у нас се базират на съпоставянето и анализ (“fitback analyse”) на съвременни и исторически данни. Изминалата 2012
година потвърди в много голяма степен основни
наши прогнозни очаквания, като вътрешногодишно „компенсиране” на необичайно студени
зимни месеци, както и продължаване на поре-
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Табл. 2. Среднодневни температури – м. юли 1996-2012 г. – летище София
Дата 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1
22,0 22,0 25,0 19,0 19,0 21,0 20,0 23,0 18,0 22,0 19,0 22,0 23,0 22,0 20,5 17,5 24,5
2
22,0 21,0 26,0 21,0 23,0 18,0 20,0 24,0 21,0 19,0 19,0 24,0 24,0 20,0 21,5 17,0 23,0
3
24,0 22,0 27,0 19,0 25,0 18,0 25,0 25,0 22,0 17,0 16,0 23,0 24,0 21,0 22,5 15,0 23,5
4
24,0 26,0 20,0 20,0 27,0 18,0 24,0 27,0 21,0 16,0 16,0 24,0 25,0 22,0 21,5 19,0 24,0
5
25,0 27,0 18,0 21,0 29,0 21,0 24,0 22,0 22,0 17,0 18,0 18,0 22,0 23,0 20,5 21,0 25,0
6
26,0 28,0 18,0 23,0 28,0 20,0 24,0 20,0 22,0 20,0 20,0 17,0 22,0 22,0 20,5 20,5 26,5
7
26,0 18,0 20,0 22,0 25,0 22,0 23,0 19,0 22,0 19,0 19,0 20,0 23,0 23,0 20,0 21,0 25,5
8
27,0 14,0 21,0 24,0 27,0 24,0 22,0 19,0 23,0 20,0 20,0 25,0 25,0 23,0 17,0 22,5 25,5
9
23,0 17,0 14,0 24,0 24,0 24,0 22,0 17,0 25,0 22,0 19,0 25,0 23,0 24,0 20,0 25,0 27,0
10
14,0 21,0 15,0 23,0 20,0 23,0 23,0 18,0 26,0 21,0 18,0 26,0 21,0 22,0 21,5 26,0 26,5
11
16,0 19,0 19,0 23,0 24,0 22,0 24,0 18,0 23,0 20,0 19,0 24,0 22,0 18,0 21,5 26,0 27,0
12
17,0 21,0 22,0 24,0 29,0 21,0 24,0 18,0 21,0 20,0 20,0 19,0 23,0 16,0 22,5 26,0 28,0
13
19,0 19,0 23,0 23,0 19,0 24,0 23,0 20,0 18,0 19,0 20,0 18,0 24,0 17,0 22,5 25,0 25,0
14
20,0 18,0 26,0 22,0 17,0 25,0 25,0 19,0 17,0 18,0 21,0 20,0 27,0 21,0 25,0 26,0 27,0
15
22,0 14,0 25,0 20,0 18,0 26,0 26,0 17,0 15,0 19,0 21,0 22,0 22,0 22,0 24,0 27,0 29,5
16
21,0 16,0 18,0 20,0 18,0 25,0 29,0 20,0 16,0 19,0 20,0 25,0 20,0 23,0 24,0 27,5 27,0
17
20,0 18,0 18,0 19,0 18,0 24,0 26,0 23,0 17,0 20,0 17,0 26,0 20,0 25,0 24,5 24,5 22,5
18
17,0 18,0 19,0 19,0 18,0 23,0 21,0 22,0 20,0 21,0 18,0 26,0 24,0 26,0 25,0 23,5 22,0
19
18,0 24,0 21,0 19,0 19,0 21,0 22,0 22,0 22,0 24,0 19,0 27,0 24,0 22,0 23,5 25,5 22,5
20
18,0 19,0 22,0 20,0 18,0 24,0 21,0 21,0 23,0 22,0 20,0 27,0 25,0 20,0 24,5 27,5 25,5
21
17,0 19,0 21,0 21,0 18,0 20,0 22,0 22,0 23,0 19,0 22,0 27,0 26,0 20,0 24,0 22,0 27,0
22
18,0 20,0 22,0 20,0 19,0 18,0 22,0 23,0 23,0 20,0 21,0 27,0 21,0 21,0 25,0 21,0 26,0
23
18,0 21,0 24,0 22,0 19,0 18,0 22,0 23,0 24,0 20,0 22,0 28,0 15,0 25,0 25,0 22,0 24,0
24
19,0 20,0 24,0 22,0 22,0 19,0 19,0 23,0 23,0 19,0 23,0 30,0 15,0 27,0 27,0 24,0 25,0
25
22,0 22,0 24,0 22,0 28,0 21,0 21,0 23,0 22,0 20,0 23,0 25,0 16,0 30,0 21,5 23,0 27,5
26
21,0 19,0 24,0 23,0 29,0 22,0 19,0 23,0 20,0 22,0 23,0 25,0 20,0 24,0 17,0 21,5 27,0
27
20,0 16,0 24,0 21,0 27,0 22,0 18,0 22,0 20,0 23,0 23,0 26,0 21,0 20,0 18,5 22,5 25,5
28
22,0 21,0 26,0 22,0 26,0 22,0 19,0 23,0 18,0 24,0 23,0 26,0 19,0 22,0 18,5 24,5 24,5
29
25,0 21,0 20,0 22,0 25,0 22,0 20,0 23,0 17,0 23,0 23,0 27,0 21,0 23,0 19,0 23,0 26,5
30
23,0 20,0 22,0 20,0 20,0 23,0 20,0 22,0 19,0 24,0 24,0 27,0 22,0 23,0 21,5 21,0 27,0
31
23,0 21,0 24,0 20,0 19,0 25,0 20,0 21,0 17,0 24,0 21,0 20,0 23,0 23,0 22,5 20,5 24,5
649
672
660
697
676
690
662
640
633
627
746
682 690,0 682,0 708,0 791,5
622
20,94 20,06 21,68 21,29 22,48 21,81 22,26 21,35 20,65 20,42 20,23 24,06 22,00 22,26 22,00 22,84 25,53

Владимир Власков

дицата от много топли в средногодишен план
години след 2007.
Въз основа на поредицата от получени от
анализите резултати, свързани с особеностите
и нестабилността на климатичните условия у
нас можем да направим някои обобщени характеристики на съвременното състояние на климата в България.
Месеците януари и февруари все още запазват зимния си характер, но със засилваща се
контрастност и при изразена тенденция към затопляне за м. януари, който става все подинамичен по отношение състоянието на атмосферната циркулация. Застудяванията са по
правило кратки - от 3 до 5 дни, като найстудения период е между 25.01 и 15.02. В този
период обикновено се достигат най-ниските
температури за годината и са с най-голяма вероятност за случване.
Месец март остава с типичен преходен характер, често контрастен, като все по-често
първата половина на месеца е по-топла спрямо
средните многогодишни температури за периода. За по-голямата част от равнинната територия на страната през м. март са последните
пролетни слани.
Април продължава да е месец с отчетлива,
хладна, първа декада, през която са и крайните
дати на падане на слана за последното десетилетие. През втората и особено третата декада
на месеца се наблюдава рязко, понякога скокообразно покачване на температурите.
Месец май с температурните и валежните си
характеристики (особено през последното десетилетие) все по-отчетливо придобива чертите
на м. юни от втората половина на миналия век,
като последната му декада е с типични черти на
валежен летен месец.
Месец юни вече изцяло придобива чертите
на горещ летен месец, като средните му температурни стойности почти достигат тези на месеците юли и август. Отчита се средно поне едно
нахлуване на горещи въздушни маси от югозапад – обикновено през последното десетдневие.
Валежите през м. юни са с ясно изразена тенденция към намаляване, при това не само в
равнинните, но и мисокопланиските части [7, 10,
12].
През месеците юли и август за последното
десетилетие се регистрират отчетливи и продължителни (до 15-18 дни) периоди с изключително горещо време и ежегодно случващи се
рекордни дневни температурни стойности, често
за цялата територия на страната (пример –
табл. 2).
След период от около 10 години (2000-2008
г.) през който м. септември се отличаваше поскоро с есенни характеристики - нетипично ви-

соки стойности на валежите, значително поголяма от средната облачност и в температурно
отношение със сравнително топла първа и отчетливо хладна втора половина, сега той отново
се връща към летните параметри на характеристиките на климатичните елементи.
След подробен анализ на климатичните данни от последните 20 години установихме процес
не само на трайно повишаване на летните температури (вж. по-горе), но и отделихме много
горещ период, условно наречен от нас „ново
лято” с граници 20 юни–10 септември, характеризиращ се с нетипично високи температурни
стойности. Параметрите на „стандартния” летен
период се разширяват от началото на м. юни до
началото на м. октомври.
Преходът от летни температурни стойности
към есенни такива през м. октомври е поправило рязък. В отделни години се стига до
екстремно понижаване на температурите и необичайно ранни дати за падане на първия есенен
сняг (2007 и 2011 г.), а в други летния характер
на времето се запазва през първата декада на
месеца (2001, 2007, 2009 и 2012).
Много изразена контрастност показва м. ноември, като само в рамките на последните 6 години – 2007-2012 г. са отчетени двете най-ниски
и четирите най-високи месечни температурни
стойности за повече от 30 години. През 2010 г. в
София средната температура за м. ноември бе
по-висока от тази на предходния месец октомври! Важна нова климатична характеристика на
месец ноември е значително увеличеното слънчево греене. Валежите през ноември са с тенденция на намаляване.
Есенните месеци по Черноморското ни
крайбрежие са по-хладни в сравнение с тези от
предходни периоди (табл. 1), най-вече поради
специфичното температурно въздействие на
морето.
Месец декември е с ясно изразена по-топла
първа половина и характерно застудяване около Коледа. Средномесечните температури са с
тенденция към нарастване, като за последните
10 години само през 2007 и 2012 г. декемврийската температура е отрицателна - минус 0,8 ºС.
Изводи
Според резултатите от нашите изследвания
и анализ 2012 г. е базисна за преход към нови
климатични условия. Нестабилността на климата в регионален мащаб ще продължи да нараства, като периода на топли години със средни
температури над средните ще продължи. Ще се
наблюдават значителни амплитуди и контрастност, както за отделни месеци, така и за сезони
и отделни години. Средната температура за
София до края на десетилетието ще се задържи
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около и над 11 ºС, с неравномерно годишно и
сезонни разпределения на сумарно, годишно
намаляващи валежи. Според “fitback” анализа
ни 2013 година ще носи климатичните характеристики на необичайно топлата за миналото
столетие 1994 г., като очакваме тя да е с найвисоката средногодишна температура от началото на века.
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FEATURES OF THE TEMPERATURE REGIME IN BULGARIA DURING 2012
Vladimir Vlaskov
National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography, Bulgarian Academy of Sciences,
Sofia, Bulgaria
Abstract
The more and more noticeable tendency to a raising instability of the climate in planetary scale determines new parameters of the climatic events and their intensity. Main indication is the changes in the temperature regime. The current
work is the continuation of the series of our publications connected to our research on the character of the climate in our
country during the last two decades. There is an analysis done of the registered new extreme lines of temperature characteristics achieved during another record-warm year for the Bulgarian territory – 2012. There yearly temperatures have
been compared for the period 1997-2012 on the base of the exchange of NIHM-BAN with the International Climate Organisation and comparable data from the American automatic meteorological stations (AAMS) on the airports in Sofia,
Plovdiv, Varna and Burgas. The results of the research show clearly indicated rise of the temperatures during the summer months and of some specific changes in the monthly and seasonal climatic characteristics. The conclusions define
the important meaning of the recovered results in the development of agriculture and the usage of rechargeable energy
sources on the territory of the country.
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УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АГРАРНОТО ПРОИЗВОДСТВО В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ
80-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК – ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА
Венета Гайдарджиева
Тракийски университет, Стара Загора
Резюме
В средата на ХХ-ти век, в развитите индустриални държави съществува убеждението, че научно-техническия
и технологичен прогрес ще способства за предотвратяване на икономическите, социалните и екологичните кризи
и ще осигури устойчиво развитие. Тази идея се приема много добре и в тогавашните социалистически страни.
Днес устойчивото развитие е фундаментална цел, която е заложена в Договора за Европейския съюз. Световната икономическа и финансова криза показа, че то е от основно значение в дългосрочен план. Устойчивото развитие на аграрното производство в дългосрочен план се визира и в официалните документи на държавната власт в
България до 1989 г. През 80-те години на ХХ век, при условия на криза в политическата система на социализма и
на централно-планираната икономика отново се търсят начини за устойчивост на социално-икономическото раз-те
витие, в частност и на аграрното производство. Еволюцията в стопанското развитие през 80 години на тоталитарна България диктува тенденция към децентрализация чрез самоуправление; изграждане на крупни научнопроизводствени комплекси, субсидирани от държавата за авангардни технологии, стимулиране на частната инициатива и пазарните отношения чрез личните стопанства и изграждането на малки и средни предприятия и др.
Всичко това са стъпки към либерализиране на икономиката и държавното управление, което по същество е необходимата промяна и трансформация към нов етап на устойчивост в развитието.
Ключови думи: устойчиво развитие, аграрно производство, регионално развитие, регионална политика.
Key words: sustainable development, agricultural production, regional development, regional policy.
JEL: N14, O21, P21, Q18, R11.

Устойчивото развитие на аграрното производство в дългосрочен план се визира и в официалните документи на държавната власт в
България до 1989 г. През 80-те години на ХХ век,
при условия на криза в политическата система
на социализма и на централно-планираната
икономика се търсят начини за устойчивост на
социално-икономическото развитие, в частност
и на аграрното производство.

Увод
Концепцията за устойчиво развитие се ражда
през втората половина на ХХ-ти век и се фокусира върху взаимозависимостта между икономическото, социалното и екологичното развитие
на съвременното общество. В развитите индустриални държави съществува убеждението, че
научно-техническия и технологичен прогрес ще
способства за контролиране и предотвратяване
на икономическите, социалните и екологичните
кризи. Тази идея се приема много добре и в тогавашните социалистически страни. През последните години, ЕС показва категоричния си
ангажимент да постигне устойчиво развитие и
успешно го включва в много свои политики.
Световната икономическа и финансова криза
показа, че възстановяването на доверието във
финансовата система и на стабилността на икономиката е първостепенна цел за излизане от
рецесията и стъпване на пътя на устойчивото
развитие, където се насърчава заетостта, социалното включване, инвестирането в умения и
технологии за увеличаване на икономическия
растеж, за постигане на дълготраен просперитет
и опазване на околната среда. Една от приоритетните области в Националната стратегия за
устойчиво развитие на Република България
(2007) е устойчивото потребление и производство за постигане на повече блага с по-малко
ресурси.

Икономическата политика за устойчиво аграрно производство
През 1981-1985 г. (осмата петилетка) се провежда национална политика за повсеместна интензификация, автоматизация и химизация на
икономиката, за комплексно задоволяване потребностите на гражданите. Това включва развитие на материално-техническата база, интензификация на народното стопанство на основата на по-голяма ефективност и качество на общественото производство, усъвършенстване на
организацията на труда, комплексно решаване
на екологичните проблеми и др. Предвижда се
обемът на селскостопанската продукция да се
увеличи с 20-22%, като се осигури по-нататъшно
усъвършенстване на структурата на производството и внедряване на промишлени технологии.
С изпреварващи темпове да нараства продукцията на животновъдството.
Главната задача на селското стопанство през
1986-1990 г. (деветата петилетка) е чрез обно-
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вяване и модернизация на материалнотехническата база и внедряване на постиженията на научно-техническия прогрес да осигури
устойчиво развитие на производството с цел
целогодишно да се задоволяват нарастващите
потребности на населението от продоволствие
и на преработващата промишленост от суровини. През деветата петилетка се предвижда
осъществяване на технологично преустройство,
разработване и внедряване на научнообосновани системи на земеделие и съвременни методи
на управление на добивите от културите и продуктивността на животните за по-пълното използване на природно-климатичните условия и
материалните, трудовите и финансовите ресурси на отрасъла. Изисква се прилагането на
принципно нови технологии по целия биологичен цикъл, които осигуряват намаляване на разходите на енергия и материали и системно повишаване на почвеното плодородие: минимални
почвозащитни обработки; съвременни разсадни
технологии при отглеждането на зеленчуците и
тютюна; интегрирана растителна защита със
засилване на биологичните средства и широко
прилагане на малообемното и ултрамалообемното пръскане; природосъобразно отглеждане
на животните и други технологии на основата на
специализация по породни и производствени
направления в животновъдството.
Стратегически направления в развитието на
селското стопанство да бъдат зърненофуражното производство и животновъдството.
Производството на месо и мляко да нарасне с
15-16%. През деветата петилетка фуражният
проблем да се реши чрез въвеждане на интензивни технологии при отглеждане на фуражните
култури, нови методи за обработване на растителните отпадъци и внедряване на ефективна
научна система за хранене на животните. Профилактиката и здравеопазването на животните
да се приведат в съответствие с високата концентрация на производството, като се намали
смъртността и се увеличи плодовитостта им.
Да се въвеждат нови системи от машини и
съоръжения за комплексна механизация и автоматизация на производството. С предимство
да се осигуряват техника и апаратура за новите
системи на обработка на почвата, отглеждане и
прибиране на културите, особено на фуражите,
за съвременни методи на генетичното инженерство в селекцията и развъждането, планинското
и полупланинското земеделие, зеленчуковото и
тютюневото производство. Да се осъществи и
комплексна механизация на фуражното производство. Да се преустрои материалната база в
млечното говедовъдство и овцевъдството с оглед внедряване на нови технологии и подобряване условията на труд и бит. С предимство да

се обнови ремонтната база и увеличи производството на резервни части.
Да се изгради материално-техническата база,
необходима за преминаване към по-високи темпове на хидромелиоративно строителство през
следващите години. Да се осигури ефективна
защита на почвата от водна и ветрова ерозия и
химическо замърсяване, запазване и увеличаване на хумусното й съдържание и повишаване
на плодородието й. Да се възстанови почвеното
плодородие на 5 млн. дка. По-нататъшната химизация на селското стопанство да се осъществява при спазване на изискванията за ефективност от единица активно вещество и опазване
на природната среда.
Икономическа практика и резултати
През 1983 г. започва подготвянето на регионални директиви за дългосрочно развитие на
производството в разчет до 2000-та година.
Например, Изпълнителният комитет на ОНС
(Окръжен народен съвет) – гр. Ст. Загора подготвя съображения относно концентрация и
специализация на общественото производство и
усъвършенстване на неговата структура и основни показатели за социалното развитие на
окръга през деветата петилетка и до 2000 г. В
процеса на разработката се вземат предвид
всички направени до този момент прогнози,
дългосрочни планове, програми и други документи, приети от ОК (Окръжен комитет) на БКП
и ОНС [1].
Изходно начало при разработване на прогнозата за развитието на селското стопанство е попълното задоволяване нуждите на населението от окръга с хранителни продукти съобразно рационалните норми за потребление и приноса на окръга в националните баланси.
За преодоляване изоставането в животновъдството се предвижда да се увеличи производството на месо в обществените, помощните
и личните стопанства в 2000 г. спрямо 1980 г. с
95,3 на сто, на млякото с 84 на сто, на яйцата
2,2 пъти.
Броят на кравите в обществените стопанства
да остане на нивото на 1983 г., като се увеличи
млечността от 2 828 литра през 1980 г. на 4 020
л. в 1985 г. и 5 400 литра в 2000 г. За решаването на проблема с говеждото месо да ce развие
ново направление в говедовъдството - крави за
месо. Техният брой да cе увеличи от 1 000 бр.
през 1985 г. на 8 000 бр. през 2000 г. Постигането на високи добиви да ce осъществи чрез създаването на специализиран тип крави, подходящи за отглеждане в условията на интензивна
експлоатация и ефективно оползотворяване на
фуражите.
Броят на овцете-майки в обществените сто-
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панства да се запази на нивото на 1980 г. от
180 000 бр., а в помощните и личните стопанства да се увеличат от 110 000 бр. на 200 000 бр.
през 2000 г. Въз основа на местната овца по
пътя на чистопородното развъждане и хибридизация се предвижда да се достигне 180-200
литра мляко от овца. Броят на тези овце от
12 000 бр. през 1985 г. да нарасне на 40 000 бр.
през 2000 г. От тях да ce получава и по 110-120
приплоди от 100 овце-майки и добив на вълна
от 7 до 8 кг. Производството на свинско месо e
предвидено да нарасне от 5 075 т през 1980 г.
на 12 960 т през 2000 г. Предвижда се през деветата петилетка построяване на нов свинеком6инат за 56 000 броя угоени свине. В 1985 г.
100% от угоените свине да бъдат хибридни. В
птицевъдството не се предвижда увеличаване
на материално-техническата база, освен пуска
на птицекомбината край гр. Чирпан и разширението на птицекомбината в гр. Ст. Загора през
петилетката.
Растениевъдството да ce развива при намаление на обработваемата земя. До 1980 г. са
отчуждени 96 хил. дка земя, от която 79 хил. дка
обработваема земя, а до 2000 г. се предвижда
да се отчужди още 153 хил. дка, от която обработваема 125 хил. дка или общо да бъдат отчуждени 249 хил. дка, от която 204 хил. дка обработваема. Съгласно програмата за рекултивация се предвижда биологически да бъде рекултивирана и върната към обработваемата земя 54 хил. дка. 3а да се компенсира намалението на площите се предвижда да се усвоят 32 хил.
дка изоставени слабо продуктивни и заблатени
земи. Предвижда се увеличаване коефициента
на уплътняване на земя чрез сеитбата на пред
култури, втори култури, подпокровни и междинни култури като се достигне използуването на
земята от 1,08 за 1980 г. на 1,27 през 1985 г. и
1,50 за 2000 г. Някои съществени изменения ще
настъпят и в структурата на о6работваемата
земя. Увеличават се площите на трайните насаждения като относителният дял в обработваемата земя нараства от 9,6 на сто на 15 на сто.
Нарастването е основно за сметка на лозята и
етерично-маслените култури. Овощните насаждения се запазват на същото ниво. Площите на
зърнените култури се намаляват с 40 хил. дка.
Вътре в структурата се завишават площите на
пшеницата, а отпада царевицата, отглеждана на
неполивни площи, намаляват се площите на
ечемика и нискодобивните зърнени култури овес, ръж, сорго и др. Увеличават се площите
на соята от 15 хил. дка на 60 хил. дка. Намаляват се площите на техническите култури от 210
хил. дка на 178 хил. дка. Слънчогледът се запазва на същата площ, отпада напълно захарното цвекло, намаляват се значително площите

на тютюна. По площ памука намалява от 73 хил.
дка на 40 хил. дка, но се поставя изцяло на поливни условия и добивът се запазва. Увеличават се площите на зеленчуците с 10 хил. дка с
оглед по-пълното задоволяване потребностите
на населението и увеличаване дела в националните баланси.
Предвиденото усъвършенстване на материално-техническата база и интензивните методи
на производство осигуряват чувствително увеличаване на средните добиви. При пшеницата
от 380 кг през 1980 г. средният добив да нарасне в 2000 г. на 650 кг, ечемика съответно от 351
кг на 520 кг, на царевицата за зърно от 442 кг на
1200 кг, слънчогледа от 117 кг на 280 кг, памука
от 73 кг на 250 кг, домати от 3 084 кг на 4 600 кг,
гроздето от 600 кг на 1 300 кг, силажната царевица първа култура от 1 074 кг на 6000 кг и люцерната за сено от 575 кг на 2 000 кг. С разчетените площи и средни добиви да се осигурява
значително нарастване на растениевъдната
продукция. Производството на зърно да нарасне
в 2000 г. спрямо 1980 г. съc 79%, от което на
зърнено хлебните с 2,4 пъти и зърнено фуражните с 41%. Производството на ориз да нарасне
три пъти, на слънчоглед близо три пъти, зеленчуци с 93%, плодове 2,3 пъти.
3а обезпечаване на заложеното селскостопанско производство се предвиждат общо 947
млн. лв. капитални вложения за четирите петилетки (до 2000 г.), като основната част да се насочат
за
подобряване
на
материалнотехническата база на животновъдството и найвече за младите разплодни животни, за съхранение и поддържане на машинотракторния парк,
за трайни насаждения и основно стадо. Средствата за селскостопански машини да ce насочват
предимно за обновяване на машинотракторния
парк с нова високодобивна техника и премахване на физически тежкия и непривлекателен труд.
Навлизането на високодобивна селскостопанска техника да спомогне за чувствително
намаление на трудовите ресурси. 3аетите в
селското стопанство от 35 187 броя през 1980 г.
да cе намалят на 26 000 броя през 2000 г. или с
9 187 броя. Предвижда се чувствително завишение на заетите специалисти с висше и средно-специално образование и на квалифицираните работници. Относно внедряване на научнотехническите постижения и новите технологии в
селското стопанство на окръга през 1984 г., Окръжният аграрно-промишлен съюз подготвя информация за изпълнение Програмата по тези
проблеми, приета в началото на 1984 г. В нея са
включени общо 85 задачи с потенциален икономически ефект 9 451 000 лв. Те са поставени от
две равнища - съответно от НАПС и ведомствено от ОАПС.
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На равнище НАПС задачите са 12 - с потенциален икономически ефект 2 568 000 лв. На
равнище ОАПС - 73 задачи с очакван икономически ефект 6 883 000 лв.
Амбициозните начинания от началото на петилетката и внедряването на нови технологии за
увеличаване на производството в селското стопанство затрудняват сектора по места. При обсъждането на плана за социално-икономическо
развитие на Старозагорски окръг през 1985 г. в
отраслите селско и горско стопанство, постоянната комисия към ОНС констатира значително
напрежение в плана. В него са заложени за изпълнение и онези натурални и икономически
показатели, които не са реализирани през миналите години на петилетката. Всичко това налага да се увеличи производството на селскостопанската продукция, като в растениевъдството се предвижда ръст с 14%, а в животновъдството – с 5,7%.
Изпълнението на плана ще става за сметка
на по-нататъшната интензификация на селскостопанското производство. Наред с това, през
годината в окръга ще се реализират 138 задачи
по внедряване на научно-техническия прогрес и
челния опит за 10 778 000 лева, от които 15 задачи на национално равнище и 123 задачи на
окръжно, от които по направление: 80 в растениевъдство, 32 в животновъдство и 26 в механизацията. Планът на горскостопанския комбинат е напрегнат, но има организация за неговото
изпълнение. Има обаче известно несъответствие в раздела по селско стопанство, където завишението на натуралните показатели на производството на месо, мляко и други, селскостопанска продукция не съответства на обема. Даже да се изпълнят тези натурални показатели
определеният обем на селскостопанската продукция няма да се изпълни. Това несъответствие следва да се коригира от ОАПС.
На второ място, спуснатият план да се засадят 16 000 дка нови насаждения също няма да
се изпълни, поради обстоятелството, че преди
години са направени големи засаждания, покрити са всички площи. Поради това ИК на ОНС
трябва да направи предложение пред Министерството на горите да се намали плана за насажденията с 4 000 дка, с което ще има реално
изпълнение от 10-12 000 дка.
По отношение на развитието на овцевъдството в окръга има неизпълнение на задачите от
1984 г. от страна на ОАПС. Грешките се повтарят и през 1985 г., за което се подготвя програма за излизане от това състояние. Нерешените
въпроси и трудности пред общественото овцевъдство на окръга очертават тенденция на намаляване броя на овцете, на изоставане средната продуктивност на овцете от средните пока-

затели за страната, на повишаване материалоемкостта и трудоемкостта на овцевъдните продукти. Поради тези причини, през м. декември
1983 г. се приемат мероприятия за повишаване
икономическата ефективност от овцевъдството
през 1984 г. в окръга. Разработва се актуализирана програма за породната структура в окръга
по аграрно-промишлени комплекси, конкретизирана по овцеферми. Въпреки това, планът за
овчето мляко не е изпълнен с 275 т, на вълната
– с 92 т.
Проблеми има и в производството на свинско
месо. За 1985 г. на Окръжно предприятие за
хи6ридни свине – Стара 3aropa е възложена
задачата да произведе и предаде на държавата
5 800 т свинско месо в кланично тегло, което се
равнява на 84 хил. бр. свине със средно живо
тегло 102 кг. Спрямо плана на 1984 г. тази задача е в повече с 507 т., а спрямо изпълнението от
същата година - повече с 400 т.
При отчета за ранните зеленчуци през 1985 г.
се констатират трудности заради измръзване на
растенията. Допълнително се изгражда асоциация между АПК и промишлеността в лицето на
Обединени заводи да запаметяващи устройства,
Завод по роботика „Берое”, Комбинат „Хидравлика” в Казанлък, „Марица-изток”, който ще изгради 500-600 дка слънчеви оранжерии около Ст.
Загора, Казанлък и Чирпан, с което „още попълно ще се задоволят потребностите от ранни
зеленчуци.” [2]. Вероятно се разчита, че ще са
много по-рентабилни и поддържани от старата
база, за да може наистина да се отговори на
търсенето на свеж зеленчук на пазара през
пролетта.
Практиката все по-категорично опровергава
мегаломанските идеи на държавното ръководство за създаване на огромни производствени
структури с голям бюрократичен апарат, сложна
координация и еднотипност в производството.
Националната партийна конференция (м. март
1984 г.) определя основните направления за
усъвършенстване структурата на производството и решително подобряване на качеството. В
редица партийни разработки и изказвания се
обоснова необходимостта от изграждане на
малки и средни предприятия на най-високо технологическо равнище, като елемент, оптимизиращ и допълващ структурата на крупното производство.
С разработване на програма, въз основа на
опита за създаването на малки и средни производствени мощности чрез изнасяне на дейности
в селата и създаване на сдружения по изпълнение на 22 ПМС (1981 г.) и 12 ПМС (1981 г.) и резултатите от направените проучвания в селищните системи, ОК на БКП и ОНС си поставят като главна цел:
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През осмата и деветата петилетка чрез изграждане на малки и средни предприятия да се
осигури допълване и развитие на изградената в
окръга крупна материално-техническа база, повишаване ефективността на икономиката и решаване на социални въпроси чрез:
на
научновнедряване
- ускорено
техническите постижения, разкриване и
внедряване на нови, авангардни и перспективни технологии и производства, които да позволят завоюване на нови позиции на международния пазар;
- повишаване качеството на продукцията и
рентабилността й;
- изграждане на нови малки мощности за
развитие на структуроопределящите
производства на окръга;
- преоборудване на съществуващите цехове с нова високопроизводителна техника;
- решително съкращаване сроковете за изграждане на обектите и откупуване на капиталните вложения;
- утвърждаване на перспективна номенклатура на изделията от местната промишленост и производство на висококачествени стоки за народно потребление;

-

комплексно развитие на инфраструктурата на селищните системи и решаване на
важни социални въпроси [3].
В преработвателната промишленост от селскостопански суровини се предвижда до Тринадесетия конгрес на БКП през 1986 г. да бъдат
изградени малки и средни предприятия: за производство на сирене „Камамбер”, за производство на пастьоризирано мляко и извара, за производство на луксозен хляб тип „френска франзела” и др.
Повечето предприятия са с пусков срок края
на 1985 г., т.е. в навечерието на ХІІІ-ия конгрес
на БКП. Числеността на предприятията е средно
около 50 души.
През 1988 г. община Стара Загора приема
мерки за осигуряване изпълнението на плана за
научно-техническо и социално-икономическо
развитие на общината през годината [4]. Чрез
тях трябва да се достигне комплексно задоволяване потребностите на населението, като се
създадат необходимите условия за изграждане
на нови мощности за производство на стоки и
услуги за населението и за самозадоволяване
на населението с всички необходими селскостопански произведения.

100%
80%

1990

60%
40%

1988

20%
0%
1988

Обществен сектор

1990

Помощни стопанства

0%

Личен сектор

20%

Обществен сектор

Фиг. 1. Производство на месо, мляко, яйца и риба
по сектори за 1988 г. и 1990 г. (в %)
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Фиг. 2. Производство на плодове, зеленчуци и варива за 1998 г. и 1990 г. (в %)

От фиг. 1 и 2 се вижда, че необходимостта от
увеличаване на разнообразието, количеството и
качеството на хранителната продукция за населението все повече се компенсира по линия на
самозадоволяването, а не от огромните производствени комплекси и за това показателите в
перспектива са завишени.

пейските държави довежда това положение, в
края на 80-те години до абсурд. Той носи генетични, а след това и придобити в еволюцията си
ходове за саморазрушаване. Еволюцията в стопанското развитие през 80-те години на ХХ-ти век
на България диктува тенденция към децентрализация чрез самоуправление; изграждане на
крупни научно-производствени комплекси, субсидирани от държавата за авангардни технологии, стимулиране на частната инициатива и пазарните отношения чрез личните стопанства и
изграждането на малки и средни предприятия и
др. Всичко това са стъпки към либерализиране
на икономиката и държавното управление с ед-

Изводи и препоръки
В условията на централно-планирана икономика, „властта” планира и управлява икономиката. Основното в класическото понятие „социализъм” е доминирането на обществената собственост върху средствата за производство. Развитието на реалния социализъм в източноевро-
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на единствена логика – пазарна икономика, частна собственост и демократична държава.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN BULGARIA IN
THE 80S OF THE TWENTIETH CENTURY-POLICY AND PRACTICE
Veneta Gaydardzhieva
Traкia University, Stara Zagora, Bulgaria
Abstract
In the middle of the twentieth century in industrialized countries it is believed that the technical and scientific and
technological progress will help to prevent economic, social and environmental crises and ensuring sustainable development. This idea has been very well received in the then socialist countries. Today, sustainable development is a fundamental objective which is enshrined in the Treaty on European Union. The global economic and financial crisis has
shown that it is essential in the long run. Sustainable development of agricultural production in the long term also refers
to the official documents of state government in Bulgaria in 1989. In the 80-ies of XX century, when a crisis in the political
system of socialism and central planning to seek re-ways sustainability of socio-economic development, in particular and
agricultural production. Evolution in economic development in the 80 years of totalitarian Bulgaria dictate trend towards
decentralization by government, construction of major research and production facilities, subsidized by the state for advanced technologies, stimulating private initiative and market relations through personal holdings and the establishment
of small and medium companies and others. These are all steps towards liberalizing the economy and government,
which is essentially necessary change and transformation to a new phase in the development of resistance.
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АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ СТРУКТУРИ В ЛОЗАРСТВОТО НА
БЪЛГАРИЯ – АСПЕКТИ НА УСТОЙЧИВОСТ
Дамян Киречев
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Резюме
На съвременния етап на развитие на лозарството в България се наблюдава сериозен процес на организационно преструктуриране. Целта на статията е да се анализират промените в производствените структури и структурата на производството на грозде в България и да се посочат виждания за постигане на устойчив растеж на
сектора. Анализира се динамиката в използваните площи, структурата на стопанствата в национален и регионален план, основни показатели характеризиращи лозарските стопанства. Основен източник на данни са статистическите наблюдения на лозята в България и собствени изчисления. Основните тенденции на изследванията
показват следните обстоятелства: налице е дребнособственически модел на владение на собствеността върху
лозята; наблюдава се силна поляризация (дуалност) в структурата на собствеността; увеличава се броя на полупазарните стопанства и др. За постигане на устойчивост в развитието на организационните структури в лозарството на България е необходимо разширяване на политиката за подкрепа за сектора, стимулиране на интеграционните процеси, нарастване на инвестиционната активност, подобряване на конкурентоспособността на сектора.
Ключови думи: производствени структури, устойчиво развитие, лозарство.
Key words: production structure, viniculture, sustainable development.
JEL: Q12, Q13, Q15.

условия, като се създадат крупни лозови масиви
от по 1 000-2 000 ха.
Негативните тенденции в българското лозарство започнаха от средата на 80-те години на
20-ти век и се задълбочиха през 90-те години, в
резултат, на което лозарството навлезе в един
от най-трудните си периоди, свързан с намаляване на плододаващите площи, нарушаване на
възрастовата и сортовата структура, влошаване
на агротехническото обслужване на насажденията, редуциране на възпроизводствената база,
раздробяване на собствеността на техническите
средства и площите с лозя и т.н. Промените
настъпили в лозарството се отразиха и върху
преработката на гроздето.
В периода след 2000 г. негативните тенденции в сектора продължават, като се наблюдава
намаление на площите с лозови насаждения в
стопанствата, увеличаване на неподдържаните
лозя в стопанствата, влошава се сортовата
структура, нови лозя се създават с бавни темпове. Това се отрази в общо намаление на производството на грозде и вино.
В периода на реформата в сектора се наблюдава сериозни процеси на трансформация на
производствените структури. От едра кооперативна собственост, производствените структури
в сектора придобиха дребнособственически
характер, със силна поляризация в структурата
на собствеността. Това налага изучаване и анализ на производствените структури в лозарството. Ето защо, целта на статията е насочена към

Увод
Основно направление на лозарството в България е производството на винено грозде, което
има голямо значение за икономиката на страната. Отрасълът е традиционен за селското стопанство у нас, със сериозни традиции. В началото на 80-те години на 20-ти век лозовите насаждения за заемали повече от 180 хил.ха, в
т.ч. 152 хил.ха винени сортове и са съставлявали почти 4% от обработваемите площи в страната, и повече от 50% от тайните насаждения.
През този период над 70% от лозята са били в
обществените стопанства, а около 30% в личните стопанства на кооператорите и работещите.
Районирането на лозовата култура е довело до
значително задълбочаване на специализацията
и концентрацията на лозарството. Концентрацията на лозарството се е осъществила на няколко етапа и по две направления. първият етап бе
осъществен с кооперирането на селското стопанство, когато производството се централизира в големи стопанства, но със запазване на
разпокъсаността на площите. Последният етап
бе свързан със създаването ТКЗС, в рамките на
които се изградиха нови лозови насаждения със
значителни размери. Задълбочаването на специализацията и концентрацията на лозарството
се свърза с изграждането на АПК, което създаде
предпоставки да се създадат специализирани
стопанства или други поделения на АПК, а лозовите насаждения да се концентрират в рамките на комплексите, в районите с най-подходящи
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площ на стопанисваните от тях лозови насаждения 597,0 хил. дка. От регистрираните общо
59 хиляди стопанства в лозарския регистър на
регистрираните производители на винено грозде в Изпълнителната агенция по лозята и виното (ИАЛВ), 4 хиляди стопанства останаха неидентифицирани, а около 11 хиляди стопанства
към юли 2009 са преустановили стопанисването
на лозя. Стопанствата на физически лица са
147 398 броя (99,7% от общия брой) и обработват 39 940,6 ха. (66,9%от площите заети с лозя).
Юридическите лица (кооперациите и търговските дружества) са само 456 стопанства (0,3% от
общия брой) и обработват 19 429,1 ха (32,5% от
площите заети с лозя). Делът на стопанствата с
друг статут е незначителен – едва 0,02% и обработват по-малко от 0,6% от площите в страната.

изследване на профила на лозарските стопанства у нас и извеждане на предложения за ограничаване на негативните тенденции в сектора и
постигането на устойчив растеж.
Профил на лозарските стопанства
През втората половина на 2009 година отдел
„Агростатистика” на МЗХ проведе задължителното за всички държави-членки на ЕС статистическо изследване на структурата на лозята в
България [1]. Обект за наблюдение на статистическото изследване на структурата на лозята в
България са земеделски стопанства, които отглеждат лозови насаждения. Прагът за земеделски стопанства участващи в проучването е, когато стопанската единица отглежда най-малко
0,5 дка лозови насаждения.
Наблюдението на структурата на лозарските
стопанства у нас показва 147883 стопанства, с
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Фиг. 1. а) Относителен дял на стопанствата по райони; б) Използвана земеделска площ по райони

По статистически райони на планиране (Вж.
Фиг. 1), броят на стопанствата отглеждащи лозя
показва най-голям брой стопанства в Северозападния район – 33 854 бр. (24%), отглеждащи
10% от площите с лозя, следван от Южния централен район – 30 093 бр. (20%), отглеждащи
20% от площите с лозя и Югоизточния район,
включващ 27 477 бр. стопанства (19%), отглеждащи 35% от площите. При другите райони
стойностите са както следва: в Северния централен район се наблюдават 22 735 бр. стопанства (15%), обработващи 7% от площта; в Североизточния район стопанствата са 21 275 броя
(14%), обработващи 10% от площите; в Югозападния район стопанствата са 12 449 бр. (9%),
които стопанисват 7% от площта.
На основата на данните по-горе може да се
установи средния размер на едно стопанство.
Средната стойност на едно стопанство в страната е 0,4 ха, което определя дребнособственическия модел на владение на собствеността
върху лозята като определящ за страната. По

райони на планиране, средният размер на едно
стопанство е най-голям в Югоизточния район –
0,74 ха, следван от Южния централен – 0,63%, а
най-малкият размер на собствеността е характерен за Северозападния и Северния централен район – 0,18 ха на стопанство.
Тъй като 99,7% от стопанствата са физически лица, то делът на стопанствата по райони е
почти като този на страната като цяло, но обработвайки 66,9% от площите с лозя, то се променя средния размер на стопанствата. Средният
размер на едно стопанство на физическо лице
за страната е 0,27 ха., като най-висок е показателя в Югоизточния район – 0,51 ха, следван от
Южния централен – 0,38 ха, а най-нисък е показателя за Северния централен район – 0,13 ха.
По-голям интерес представлява размерът на
стопанствата на юридическите лица. Относителният им дял е едва 0,3% от общия брои на
стопанствата, но отглеждат почти 1/3 от площите заети с лозя в страната. Средният размер на
стопанството на едно юридическо лице е 40,7 ха,
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като по-голям размер имат стопанствата само в
районите с голям лозарски потенциал – Югоизточен (50,6 ха на стопанство) и Южен централен
район (42,1 ха на стопанство). Най-малък среден размер земя обработват юридическите лица
в Югозападния район – 10,1 ха. При останалите
райони, този показател е малко под средния за
страната. Средната площ на едно стопанство по
юридически статут е както следва: при едноличните търговци – 10,1 ха; при кооперациите –
70,2 ха; при търговските дружества – 66,5 ха;
при кооперативите и сдруженията – 95,4 ха.
От данните посочени по-горе се забелязва,
че по отношение на организационното си структуриране, секторът се характеризира с дребнособственически модел на владение на собствеността върху лозята. Но фактът, че почти 33%
от заетите територии с лозя се отглеждат от помалко от 450 стопански единици говори, че в
страната съществуват макар и малко на брой
стопански структури, но със значителен лозарски потенциал, а собствеността е силно поляризирана.
Използваната земеделска площ на стопанствата, занимаващи се с отглеждането на лозови
насаждения е 298,3 хил. ха, като най-голям дял
заема обработваемата земя – почти 75% от
Използваната земеделска площ (ИЗП) на стопанствата. Площите заети с лозя и за лозов

посадъчен материал в наблюдаваните стопанства е 20% от ИЗП, а останалите 5% са овощни
насаждения и други трайни насаждения, както и
затревени площи.
От съществуващите 147 хил. лозарски стопанства, 19 854 броя стопанства (13,4%) отглеждат лозови насаждения в семейни градини.
Общата стопанисвана площ от тях 605 ха (около
1% от площите с лозя в страната. Средният
размер на лозята в семейни градини е 0,03 ха.
Най стопани отглеждащи лозя в семейни градини има в Северния централен район – 6 784 бр.,
следван от Северозападния район – 5 646 бр. и
Североизточния район – 3 864 бр. В районите с
традиционен лозарски потенциал броят на лозята в семейните градини е относително помалко.
В табл. 1 са представени данни за разпределението на стопанствата по размер на площите.
Най-висок е относителния дял на стопаните
отглеждащи площи под 0,1 ха (51,8%), следвани
от тези с площи между 0,1 и 0,2 ха (25,8%). Съвкупно тези стопанства формират над ¾ от броя
на стопанствата и отглеждат, но отглеждат малко над 13% от лозята. Малкият размер на собствеността на тази група стопани ги определя не
толкова бизнес ориентирани, а консумират произведената продукция сами.

Табл. 1. Разпределение на стопанствата по размер на площите
Размер на площите с
лозя
Под 0,1 ха
От 0,1 до 0,2 ха
От 0,2 до 0,3 ха
От 0,3 до 0,5 ха
От 0,5 до 1 ха
От 1 до 2 ха
От 2 до 3 ха
От 3 до 5 ха
От 5 до 10 ха
От 10 до 20 ха
От 20 до 30 ха
Над 30 ха

Стопанства,
брой

Площи с
лозя, ха

76583
38121
10447
8781
7823
3722
893
542
352
207
102
305

3627,5
4258,8
2258,9
3127,2
5098,3
4811,1
2059,9
1968,9
2353,6
2884,7
2375,8
24807,7

Относителен дял Относителен дял
на стопанствата на площите заети
(%)
с лозя (%)
51,8%
6,1%
25,8%
7,1%
7,1%
3,8%
5,9%
5,2%
5,3%
8,5%
2,5%
8,1%
0,6%
3,5%
0,4%
3,3%
0,2%
3,9%
0,1%
4,8%
0,1%
4,0%
0,2%
41,6%

Среден размер, ха
0,047
0,112
0,216
0,356
0,652
1,293
2,307
3,633
6,686
13,936
23,293
81,337

Източник: МЗХ, Агростатистика

броя, отглеждащи 5 098 ха лозя (8,5% от площите), със среден размер 0,65 ха.
Такова разпределение на стопанствата по
размера на площите доказва силната поляризация на структурите в лозарството, което предполага различни модели за изучаването на потенциала им и инвестиционните им възможности.
Разпределението на стопанствата и площите
с лозя в тях по предназначение на гроздето са

Най-много площи с лозя (41,6%) са концентрирани в 305 броя стопанства отглеждащи над
30 ха (едва 0,2% от общия брои). Средният размер на едно стопанство е 81,3 ха. Това на практика са земеделски кооперации и търговски
дружества притежаващи големи масиви лозя, но
са структуроопределящи се сектора. След този
тип стопанства, по дял на обработваните площи,
се нареждат тези с размер от 0,5 до 1 ха – 7 823
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представени в табл. 2. Около 38 хил. стопанства
(25,8%) отглеждат грозде предназначено за
производство на качествени вина, като в тях са
концентрирани 22,3 хил. ха (37,5% от площите).
Повече от половината стопани, обикновено с по-

малкия размер на собственост), отглеждащи
около ¼ от площите с лозя произвеждат грозде
за други вина (извън качественото вино). Грозде
със смесено предназначение се отглежда в 19,9
хил. стопанства, върху 36,4% от площите.

Табл. 2. Разпределение на стопанствата и площите с лозя по предназначение на гроздето
Вид грозде
Грозде за качествени вина
Грозде за други вина
Десертно грозде
Грозде със смесено предназначение
Общо за страната:
Източник: МЗХ, Агростатистика

Стопанства,
брой

Площи с
лозя, ха

38124
77396
12410
19948
147878

22347,7
14482,7
1077,8
21723,8
59633,2

От тях 39% са концентрирани в Югоизточния
район и 27% в Южен централен район. В другите райони площите с винени лозя за производство на качествени вина са с незначителни стойности. Площите с лозя, предназначени за производство на други вина, са около 20 хил. ха. От
тях 66% са в Южен централен и Югоизточен
район. Тези данни показват, че потенциалът на
лозарския сектор у нас е относително малък за
производство на качествени вина, което е сериозен фактор за намаляване на конкурентните
позиции на отрасъла.
Разпределението на стопанствата в зависимост от реализация на продукцията показва, че
111,3 хил. стопанства (почти 75% от общия
брой), отглеждащи 8 222,7 ха, консумират 100%
от продукцията от грозде вътре в стопанствата,
т.е. ¾ от стопанствата нямат пазарна ориентация. Класическите пазарно ориентирани стопанства, продаващи цялата си продукция са 8 445
брой, но в тях е съсредоточена 58,3% от площта

РЛВК
Плевен
Варна
Бургас
Сливен
Пловдив
Сандански
Общо:

Относителен
дял на стопанствата (%)
25,8%
52,3%
8,4%
13,5%
100,0%

Относителен дял
на площите заети
с лозя (%)
37,5%
24,3%
1,8%
36,4%
100,0%

заета с лозя. Стопанствата, които се занимават
с лозарство и реализират част от произведеното
грозде на пазара, а останалите количества консумират в стопанството, са 28 091 броя и в тях
са съсредоточени 27,6% от площите. Така на
практика стопанствата с пазарен и полупазарен
характер са около 36,5 хил. броя и обработват
почти 86% от площите с лозя.
Подобни са и данните за регистрираните лица в Националната лозаро-винарска работа
(НЛВК) като производители на грозде и вино.
Регистрацията на производителите на грозде,
вино и други продукти от грозде и вино е една от
функциите, които държавата е делегирала на
НЛВК. Към 2010 г. в НЛВК са регистрирани
34 742 броя стопанства, в т.ч. 33 259 броя
(95,7%) са физически лица, а юридическите
лица са 1450 броя (4,3%). Разпределението на
регистрираните лица в НЛВК по регионалните
лозаро-винарски камери към 01.09.2010 г. са
представени в табл. 3 [2].

Табл. 3. Регистрирани лица в НЛВК
Производители на грозде
Общо регистрирани
Физически лица
Юридически лица
8 505
8 235
218
1 144
946
172
2 875
2 580
182
11 945
11 726
191
6 067
5 760
250
2 766
2 508
201
33 205
31 755
1 450

Производители на
вина
55
26
13
28
57
57
236

ва. Първият тип е големи стопанства с размер
на площите над 30 ха, предимно собственост на
юридически лица (кооперации, търговски дружества, винопроизводители и някои големи търговци), които имат самостоятелно сериозен потенциал да реализират успешен бизнес, да реализират инвестиционни решения и да са стабилни на пазара. Вторият тип стопанства са
средни стопанства, с размер на отглежданите

Изводи и препоръки
Изложените факти покачват, че профилът на
стопанствата занимаващи се с отглеждането на
лозя е много разнообразен. Преобладават малки по-размер стопанства, с липсваща или с ниска степен на пазарна ориентация, основно физически лица. Като структуроопределящи производствени единици произвеждащи грозде за
пазара могат да се обособят два типа стопанст-
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Използване на законоустановените правила
за взаимоотношение между участниците в интеграцията, много често се намесва и държавата. Посредством политически, икономически и
социални механизми, държавата може да регулира във висока степен производството и производствените структури в сектора.
Съвременни проекции на интеграцията в сектора може да се разглежда системата на „договорното фермерство”, изграждане на фермерски сдружения на производители на грозде и
клъстера като форма за пространствено концентриране и интегриране на икономическите
дейности в сектора [4].

лозя от 1 до 10 ха, чийто собственици са най
вече физически лица, еднолични търговци и др.
По-малкият размер на собствеността предполага те да се разглеждат като доставчици на грозде за производителите и по-малките и ресурсни
и капацитетни възможности. Те обаче притежават сравнително висока гъвкавост, заради помалкият си размер, но интеграционните процеси
в сектора за тях имат голямо значение.
Развитието на производствени структури в
лозарството на България в бъдеще и постигането на устойчив растеж на сектора трябва да се
основава на разширяване на инвестиционните
възможности, развитие на интеграционните
процеси в него и използване на възможните
варианти на пространствено концентриране на
икономическите структури в сектора.
Механизмът на хоризонтална и вертикална
интеграция в лозаро-винарският сектор, може
да се осъществява върху няколко принципа [3]:
сключени конкретни договори; устни споразумения; други законово установени правила – за
съдействие, снабдяване, консултации, обучение,
информационни технологии и др.; форма на
собственост и нейната промяна;отворен пазар и
начин на присъствие в него.
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ANALYSYS OF PRODUCTION STRUCTURES OF VINICULTURE IN BULGARIA –
SUSTAINABILITIES ISSUES
Damyan Kirechev
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
At the current development stage of viticulture in Bulgaria there is a serious process of organizational restructuring.
The paper’s purpose is to analyze changes in the production structure and the structure of grape production in Bulgaria,
and to identify ideas for sustainable growth in the sector. It analyzes the dynamics of land use, national and regional farm
structures, the main indicators characterizing the wine farms. The main source of data is the statistical research and
observations of vineyards in Bulgaria and own calculations. The main trends of research show the following circumstances: there is petty landowners’ model of domain ownership vineyards; there is a strong polarization (duality) in the
ownership structure, increasing the number of subsistence farms and more. In order to achieve sustainable development
of organizational structures in viticulture of Bulgaria it is necessary to extend the sector support policy, stimulation of
integration processes, increasing investment activity and sector competitiveness improvement.
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ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИОПРОИЗВОДСТВО В РУСЕНСКИЯ РЕГИОН
Марина Николова
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
Резюме
Земеделският сектор има не само огромен експортен потенциал, но става и все по-привлекателен за инвестиции. Износът на земеделска продукция е нараснал с над 30% през 2010 г., а истинските субсидии от европейските програми навлизат в сектора едва през 2009 г. и ефектът от тях тепърва предстои. Една от приоритетните
мерки заложени в стратегията за развитие на Русенския регион за периода 2007–2012 г. е „Развитие на алтернативно и биологично земеделие”. През този период дейностите насочени в областта на аграрния сектор целят
постигането на устойчивост чрез икономическа жизнеспособност, екологична стабилност, социална справедливост и формиране на култура у земеделските производители, основана на научен подход. Доказаните предимства на региона за развитие на алтернативно и биологично земеделие определят като приоритетна задача осигуряването на необходимите условия за стартирането на тези аграрни производства, които ще осигуряват достъп
на русенската селскостопанска продукция до пазарите на Общността. Актуалността на изследването произтича
от подкрепата на ЕС за производство на качествени и международно конкурентни хранителни продукти. Те
включват артикули, произхождащи само от определен географски район на ЕС, произведени със специфична
технология или с традиционни съставки. Признавайки значението, което потребителите отдават на органичните
продукти, ЕС подкрепя този вид земеделие. На този фон, биоземеделието излиза на преден план, като земеделски подход, чрез който се произвеждат не само безопасни хранителни продукти, но и екологосъобразни. С оглед
на гореизложеното, обект на изследване в настоящата разработка е състоянието и потенциала за развитие на
биологичното земеделие в регион Русе. Предмет на изследване са биологичните стопанства, които осъществяват преход от конвенционално към биологично производство и тези които са вече сертифицирани за производство, преработка и търговия с биопродукти. Основната цел на изследването е проучване и оценка на възможностите за развитие на биопроизводство. Това ще помогне за подобряване на конкурентните предимства на биостопанствата и очертаване възможностите за успешен бизнес в условията на пазарната икономика.
Ключови думи: биологично земеделие, биопроизводство, потенциал за развитие.
Key words: organic agriculture, organic production, potential for development.
JEL: O13, Q13, Q57.

територия на областта (2 803,4 кв. км), в селски
райони попадат 2 224,2 кв. км, което представлява 83,3%. В тях се включват всички общини, с
изключение на община Русе. В сравнителен
план, площта на селските райони в област Русе
надвишава с 2,3% общия дял за страната.
Изключително важно е да се подчертае, че
преобладаващата част от селските общини на региона попадат в райони за трансгранично сътрудничество. Това обстоятелство означава, че те могат да решават специфичните си социално-икономически проблеми в поширок европейски контекст, като привличат ресурс от програмите на ЕС, финансиращи развитието на тези райони.
В зависимост от общата характеристика на
проучвания регион и естествените преимущества от местоположението, бихме могли да изтъкнем няколко по съществени предимства за региона:
- стратегическо географско положение
на областта - разположена на Европейски транспортни коридори №7 (река
Дунав) и №9 (Хелзинки – Александруполис);
- разположение на р. Дунав;

Увод
Земеделският сектор в националната ни икономика има не само огромен експортен потенциал, но през последните години става все попривлекателен за инвестиции. Имайки предвид,
че истинските субсидии от европейските програми навлизат в сектора едва през 2009 г., то
ефекта от тях едва сега започва да се отчита.
През последните години все повече нараства
необходимостта от ускоряване на процеса на
икономическа диверсификация в селските райони. Общините в тях разполагат със сграден
фонд, потенциал и традиции за възобновяване
или развитие на нови производства в т.ч. биоземеделие, съпътстващи дейности, туризъм и
услуги. Активното и атрактивно представяне на
тези възможности привлича все повече инвестиции в тези райони.
1. Предимства на региона за развитие на биопроизводство
Област Русе е разположена в Северна България и заедно с областите Велико Търново,
Габрово, Разград и Силистра (ниво NUTS 3) попада в териториалния обхват на Северен централен район (СЦР - ниво NUTS 2). От общата
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-

близост до Букурещ (голям вътрешен
пазар);
- наличие на благоприятен климат, на
разнообразни и незамърсени почвени ресурси, позволяващи развитието на земеделие и биоземеделие;
- голямо биологично разнообразие и развита мрежа от защитени природни
обекти;
- сравнително добре и равномерно изградена транспортна инфраструктура с
условия за развитие на мултимодален
транспорт (шосеен, воден, железопътен и
въздушен);
- добре развита водоснабдителна инфраструктура;
- наличие на две висши училища: Русенски
университет „Ангел Кънчев” и ВУАРР;
- изградени традиции в сферата на
трансграничното сътрудничество Българо-румънски интеруниверситетски
Европа център (БРИЕ), Асоциация „Еврорегион Данубиус” и др.;
- развитие на алтернативен туризъм.
Така представените естествени преимущества на региона предопределят и неговото поконкурентно предимство в сравнение с други
райони на планиране в страната ни. Още повече
че в актуализираната стратегия за развитие
на Област Русе 2010-2013 г., визията на региона е очертана като - територия с балансирано и
устойчиво социално-икономическо развитие и
нарастващо благосъстояние на своите жители.
Продължава тенденцията за насърчаване на
„зелени” бизнес инициативи, както и реализиране на политики в посока подобряване на условията за стартиране на устойчиво развитие на
малък и среден бизнес. Тук важно място заема
една от приоритетните мерки, свързана с биологичното земеделие, а именно подобряване на
условията за развитие на модерно и високотехнологично земеделие, с висока икономическа и социална добавена стойност за устойчиво подобряване на бизнес средата и
инвестиционния климат в региона.
Доказаните предимства на региона за развитие на алтернативно и биологично земеделие
определят като приоритетна задача осигуряването на необходимите условия за стартирането
на тези аграрни производства, които ще осигуряват достъп на русенската селскостопанска
продукция до пазарите на Общността.
Затова през първия етап (2005-2007 г.) са
проведени дейности като:
- информационни кампании за популяризиране на ефективността и перспективите
за развитие на биологичното земеделие;
- изградени са агробизнес инкубатори;

-

подобрена е съществуващата образоструктура
вателно-квалификационна
(ОКС), подготвяща кадрите за земеделието в областта;
- осъвременено е учебното съдържание в
образователно-квалификационните програми;
- осигурени са съпътстващи услуги за агробизнеса, който рамкира и прилагането
на регионалната политика в областта на
биологичното земеделие.
До този момент биологичното земеделие в
Русенския регион се насърчава чрез поетапно
въвеждане на експериментални практики за отглеждане на биологично чисти продукти върху
обособени масиви или парцели, заети със зърнени култури, овошки и зеленчуци; създадени са
ферми за компостиране на органични отпадъци
с червен калифорнийски червей и за превръщането им в ценни биоторове с многостранно приложение.
2. Биопроизводството в регион Русе – потенциал за развитие
Биологичното земеделие има важен принос
за постигане на устойчивост не само на национално, но и на регионално ниво на развитие. То
консервира до голяма степен природните ресурси, укрепва агроекосистемите, опазва биоразнообразието и предоставя възможност на
бъдещите поколения да се възползват от съхранената природа. Тази форма на земеделие
отговаря на нуждите на нарастващ брой потребители, тъй като използва безопасни и прозрачни методи на производство, като в същото време създава повече работни места от конвенционалното земеделие.
В публикувания от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) списък на лицата, които с цел търговия произвеждат/преработват по
биологичен начин или внасят в страната растения и/или животни, растителни и/или животински продукти и храни от растителен и/или животински произход са включени общо 1054 биооператори за България. От тях 62 са от проучвания регион. Най-много са регистрираните
производители в община Русе – 26 броя, следвани от община Бяла. За общините Ветово,
Сливо поле и Иваново броя на лицата включени
в списъка за биопроизводство е почти равен.
Най-малко са биооператорите в общините Борово и Ценово. Единствено в община Две могили няма регистрирани земеделски биологични
производители.
На територията на регион Русе биологичното
земеделие е представено в две основни направления:
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-

биологично растениевъдство - зеленчуци, традиционни трайни насаждения и орехоплодни;
- биологично пчеларство.
Развитието на биологичното земеделие в посочените направления е резултат от стартирането на мярка 214, подмярка „Биологично растениевъдство” и „Биологично пчеларство” от
приоритетна ос 2 на Програмата за развитие на
селските райони (ПРСР) през 2008 г. Около 95%
от биопроизводителите, които развиват биоземеделие, са кандидатствали първоначално по
мерките от приоритетна ос 1 на ПРСР (2007 –
2013 г.).:
- Мярка 112 ”Създаване на стопанства на
млади фермери”;
- Мярка 141” Подпомагане на полупазарни
стопанства в процес на преструктуриране”;
- Мярка 121 ”Модернизиране на земеделските стопанства”.
Биологичните производители от Русенския
регион са представени от около 6% от общия
брой регистрирани в страната ни (1054). От тях
двама са сертифицирани в направление зеленчуци (градински и оранжерийни зеленчуци) и
трайни насаждения (вишни). Останалите 60 стопанства са в преход, както следва:
- трайни насаждения - около 750 ха, от
които: орехоплодни – орехи, лешници,
бадеми - около 620 ха; традиционни
овощни – арония, вишни, череши, праскови, кайсии, сливи, ябълки, круши – около 100 ха;
- пчелни семейства – около 1100.
Структурата на биологичните стопанства по
стопански единици е представена на фиг. 1.
5%

10%

16%

та на земеделските производители (68%). От
общо 62 регистрирани биооператори, общия
брой на земеделските производители (ЗП) е 42.
На второ място са представителите на физическите лица ангажирани в сектор биологично земеделие – 16% и 10% за Едноличните дружества с ограничена отговорност (ЕООД). Най-нисък
е относителния дял на дружествата с ограничена отговорност (ООД) и едноличните търговци
(ЕТ), съответно 5% и 1%. Данните за структурата на биологичните стопанства в Русенския регион показват, че носители на икономическия
заряд за развитие на екологосъобразно земеделски практики са най-вече регистрираните
ЗП.
От анкетното проучване на място е установено, че в зависимост от областта на дейността,
която развиват (производител/фермер, търговец
на едро, преработвател, вносител-износител)
преобладават представителите на биологичните
производите-ли/фермери. Относителният им
дял спрямо останалите три групи е 92,3%. Това
показва, че повечето от практикуващите биопроизводители са едва в началото на своето
развитие и все още не могат да организират
производство на краен продукт. Малка част
(около 8%) съчетават дейностите на производител, преработвател, търговец и разпространение на крайни продукти на вътрешния и
външния международен пазар. Създаването на
добавена стойност на продуктите и реализация на краен продукт, а не суровина е факт
единствено при вече сертифицираните биопроизводители и преработватели.
В зависимост от типа на стопанствата преобладават чисто биологичните форми - биологично растениевъдни стопанства и биологични
пчелари, а от смесените - биологично + конвенци-онално растениевъдни стопанства. Относителният дял на биологично растениевъдните
стопанства в проучвания регион е 69,2%, на
стопанствата отглеждащи пчели - около 7%,
а на смесените стопанства - 24%.
Трудовата заетост на стопанствата, които са
в преход е ниска, обикновено се справят членовете на фамилната ферма, а при необходимост се наемат 1-2 допълнителни работници. За
сертифицираните биологични стопанства
необходимостта от допълнителна работна ръка
е силно изразена, особено в беритбения сезон и
при допълнителните манипулации на зеленчуците и плодовете (сортиране, сушене, пакетиране и др.), които са предпоставка за създаване
добавена стойност на крайния продукт. Необходимостта от сезонни работници е най-висока в
периода X-III. Повечето от анкетираните биооператори изразяват мнение, че в сравнение с
овощните биостопанства, зеленчуковите биоло-

1%

68%

ЕООД

ООД

ЕТ

ЗП

ФЛ

Фиг. 1. Структура на биологичните стопанства в
регион Русе

Така представената структура показва, че
относителния дял на биооператорите в сектор
биологично растениевъдство и биологично пчеларство е най-висок при стопанствата от група-
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гични земеделски стопанства изискват повече
работна ръка при практикуване на ръчния труд в
стопанските единици. Същевременно размера
на агроекологичните плащания за развитие на
биологични стопанства (в период на преход и
сертифицирани) свързани с отглеждане на
трайни насаждения е по-висок в сравнение със
зеленчуковите биологични стопанства (729 и
613 евро/ха; 547 и 446 евро/ха). Това е и една от
причините за последните няколко години, предприемаческа инициативност в региона да е
насочена именно към увеличаване на биологичните площи с отглеждане на овощни култури.

янно снабдяване, което рядко им се осигурява
от производителите, или са принудени да използват скъпи вносни биопродукти и пакетирани храни. В същото време и не предлагат
достатъчно добра цена.
Проблемът със застъпванията е на дневен
ред не само в страната като цяло, но и за проучвания регион. При застъпване над 50% от териториите си могат да изгубят всичките си субсидии за 3 години напред, а някои дори до доплащат. Този проблем може да бъде решен, ако
МЗХ и подведомствените му структури решат
бюрократичния проблем за признаване споразуменията за разпределението на земите между
фермерите като документ за правно основание.
Типичен пример е биопроизводител от община
Ценово при който има застъпване на около 12
дка овощна градина.
Повечето от начинаещите и утвърдените за
региона биофермери изтъкват като сериозен
проблем липсата на достатъчно компетентни
биологични агрономи, които да подпомагат
развитието на сектора на регионално равнище.
Професионално обучение според тях трябва да
се засили от самите обучителни организации в
региона за осигуряване на млади кадри за биоземеделието и научни резултати в помощ на
практиката.
Собствениците на биологични площи в региона, които попадат в Националната екологична
мрежа „Натура 2000” - Природен парк „Русенски
Лом” изтъкват специфични проблеми, като затруднения за развитие на дейност и производство на местна продукция със собствена марка,
поради непредвиждането на такива дейности
в плановете за управление на природния
парк. Проблема идва и от обстоятелството, че
са закупени земи със статут на ливади и пасища
преди 2007 г., а след присъединяването ни към
ЕС, съгласно българското законодателство е
невъзможно да се промени техния статут.
На фиг. 2 е представена оценката за потенциала в развитието на биологично земеделие от
действащите в момента на проучването стопански единици.

3. Бариери за развитие на биологичното земеделие в проучвания регион
При опит за анализиране на най-важните
проблеми в Русенския регион, свързани със задържане развитието на биологичното направление могат да се посочат следните:
- разходи по сертифицирането;
- разходи за биопрепарати и торове;
- висок риск и загуби;
- ограничен пазар за продукцията;
- недостатъчен размер на субсидиите по
мярка 214;
- проблем със застъпванията;
- липса на биологични агрономи;
- недостатъчно развити партньорски взаимо-отношения между начинаещи и утвърдили се биопроизводители;
- нежелание за финансиране от страна на
банките на неутвърдени биологични производители.
По принцип разходите по сертификация на
дейността за биопроизводителите се определя от размера на стопанисваната земя. Така например за площи до 50 дка разходите са
едни и същи. Следователно за стартиращите с
малък размер земя разходите са съществени,
докато обработващите над 30 дка и повече декара не изпитват затруднение с разходите по
инспектиране на стопанствата им. Към проблемите за развитие на бизнеса си, почти всички
биоператори в региона посочват разходите за
биопрепарати и торове и условията на висок
риск и очаквани загуби, в които работят. Неблагоприятната пазарна конюнктура в страната ни
като цяло ограничава реализацията на вътрешния пазар. Единодушно е мнението за недостатъчни субсидии свързани с производство на
екологична продукция. Липсата на сертифицирани биосемена е съществен проблем, защото
подготовката на производство със семена от
чужди фирми оскъпява в пъти производството.
В региона има търсене от страна на магазини,
ресторанти и търговци, но те или искат посто-

много добър

добър

задоволителен

нисък

Фиг. 2. Оценка на потенциала за развитие на биопроизводството в Русенския регион
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Убедително в положителна посока за развитие на бизнеса са отговорили над 50% от попълнилите на място анкетни карти. На второ
място са отговорилите с добра преценка относно потенциала за развитие на бизнеса. А отговорилите с ниска степен на оценка заемат незначителен дял в представителната извадка.
При проучване за собствеността на земята
(фиг. 3) преобладават анкетираните стопанства,
които развиват дейността си върху собствена
земя (62%). На следващо място са стопанствата
с комбинирано използване на земята – собствена плюс наета (23%) и най-малко са биооператорите осъществяващи дейността си само върху
наета земя (15%).

18 - 36 дка

над 50 дка

24 - 43 дка

сертифицирани биологични стопанства
смесени (биологично-конвенционални)
биостопанства в период на преход

Фиг. 4. Размер на биологичните площи в различните типове стопанства

Отглежданите култури в региона, съгласно
принципите на биологичното земеделие са
представители на две от основните направления на растениевъдството – зеленчукопроизводство и овощарство. От зеленчуковите култури преобладава отглеждането на пипер, домати, краставици, тиквички и чесън, а от трайните насаждения – арония, кайсии, череши,
праскови, орехи и лешници. Особено силно изразен е интереса от младите фермери в региона към отглеждане на биологични орехоплодни
видове – орехи и лешници.
В регионален аспект, най-висок е относителният дял на младите фермери до 35 годишна
възраст (46,15%). Най-малко са представителите на възрастовата група над 60 години. Това
показва, че при развитие на съвременното
екологосъобразно земеделие най-активна е
групата на по-младите предприемчиви - агробизнесмени.
На този етап в Русенския регион липсва интерес от страна на кандидатстващите за
агроекологично подпомагане към развитие на
биологично животновъдство. Развитие бележи
единствено биологичното пчеларство – около
7% за региона.
В заключение старта за развитие на биопроизводство в регионален обхват е с по-малък
размер земя и по-малък обем производство.
Малкият мащаб на биологичните стопанства
създава трудности при осигуряването на достатъчни количества продукция на конкурентни цени, които да се продават на пазарите на едро и
да се сравняват с едромащабните стопанства с
възможности за икономии от мащаба.
Изследването показва, че развитието на биологично зеленчукопроизводство и овощарство
(най-вече арония, лешници, орехи) отбелязват
трайна тенденция за нарастване в регионален
аспект. Увеличаването на този пазарен сегмент
обогатява традиционния списък от продукти за

наета
15%

собствена + наета
23%

собствена
62%

Фиг. 3. Форми на собственост в биологичните
стопанства

Стопанисваната земя в биологичните стопанства с размер от 25 до 50 дка е с най-висок
относителен дял (75%) за района. Малките по
размер стопанства (10-25 дка) представляват
16,66% от общо изследваните за региона.
Площта на обработваемата земя в по едромащабните биологични стопанства (от 75 до 100
дка) е едва 8,3% от общите площи.
Биологичните площи в растениевъдните
стопанства на фермерите от проучвания регион
варират в границите от 18 дка до 96 дка. Това
обяснява ниската партидност на продуктовата
гама от висококачествена екологична продукция
и необходимостта от партньорски взаимоотношения при използване на всички възможни дистрибуционни канали за успешна реализация.
Сертифицираните биологични стопанства
развиват дейността си върху по-голям размер
площи – над 50 дка, докато смесените (биологично-конвенционални) и стопанствата в
преходен период използват по-малки по
размер площи – от 18 до 43 дка. На фиг. 4 е
представен средния размер на биологичните
площи в зависимост от вида на стопанствата.
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хранително-вкусовата промишленост не само на
регионално, но и на национално ниво.
Експортноориентираното биологично производство заема сравнително висок дял в Русенския регион. Благоприятното географско
местоположение е предпоставка за транспортна
достъпност и успешна реализация на външния
пазар, посредством пълноценното използване
на естествените регионални предимства, както и
на финансовите инструменти на ЕС и установените механизми за трансгранично и междурегионално сътрудничество, в т. ч. в рамките на
Стратегията на ЕС за развитие на Дунавското
пространство.
Трудния достъп до кредити и липсата на достатъчно собствени средства е сериозна пречка
за инвестиционната активност на обикновените
стопани, които решават да преминат от конвенционално към биоземеделие. Поради това държавата следва да се ангажира с една още по
подкрепяща информационна, организационна и
финансова помощ (специални програми и акредитирани мерки), чрез която да съдейства на
страната ни да реализира потенциала си като
производител и износител на такъв тип храни,

не само на регионално, но и на национално ниво.
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POTENTIAL FOR DEVELOPMENT OF ORGANIC AGRICULTURE IN THE RUSE
REGION
Marina Nikolova
D. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Abstract
The agricultural sector does not only have a considerable export potential but is also very attractive for investors. In
2010 the export of agricultural products increased by more than 30% regardless of the fact that the actual subsidies from
European programs entered the sector only in 2009 and their effect is to be felt in the future. One of the priority
measures of the strategy for developing Ruse region for the period 2007–2012 is the „Development of organic and
alternative agriculture”. During this period the activities in the agricultural sector has aimed at sustainability achieved
through economic viability, ecological stability and development of ecologically-focused attitudes, based on scientific
methods, in farmers. The region has already proven advantages for developing alternative and organic agriculture which
determine the priority tasks of securing the necessary conditions for starting production which in turn will allow access to
European markets for the farmers of the region and their produce. The importance of the study is grounded in the EU
support for quality and internationally competitive food products. These products include only goods from certain
geographical regions which are produced using specific technologies or traditional ingredients. Being acquainted with the
importance organic products have for customers, the EU supports this type of agricultural production. With reference to
this, bio production is gaining popularity as an agricultural approach which provides not only healthy but also ecological
foods. Therefore, the study focuses on researching the potential for developing ecologically-oriented agriculture in the
region of Ruse. In particular, the study surveys the bio farms which are shifting from conventional to organic production
and are already certified to cultivate, process and sell organic products. The main objective of the study is to assess the
possibilities for developing organic production. This will enhance competitive advantages of organic farms and outline
their potential for successful business under conditions of market-oriented economy.
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УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ РИСК В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Дамян Киречев
Икономически университет, Варна
Резюме
Земеделските производители се справят със значителен риск и несигурност всеки ден. Производственият
риск може да се дефинира като възможността за постигането на нежелани резултати, дължащи се на несигурността и недостатъчните знания в процеса на вземане на производствени решения. Управлението на производствения риск е от жизнено важно значение за успеха на селскостопанското производство. В селското стопанство
производството е изпълнено с рискове, което може да доведе до отрицателно въздействие върху нивата на производството и до значителни загуби. Целта на статията е насочена към изследване на източниците на производствен риск в земеделието и извеждане на предложения за намаляването му. Разбирането на наличните инструменти за управление на производствения риск може да помогне за подобряване на икономическите резултати.
Изследват се възможните инструменти за управление на производствения риск в земеделието – диверсификация; подобряване на капацитета на производство, подобряване на информираността на фермерите за условията
на производство, поддържане на добри земеделски практики, застраховането. Предлагат се възможни решения
за намаляване, смекчаване и споделяне на производствения риск в земеделието. Извежда се необходимостта от
разширяване ролята на Общата селскостопанска политика за намаляване на производствения риска в земеделието.
Ключови думи: производствен риск в земеделието; управление на риска; намаляване на риска; смекчаване
на риска; споделяне на риска; управление на риска и ОСП.
Key words: agricultural production risk; risk management; risk reduction; risk mitigation; risk sharing; risk
management and CAP.
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касаят както отделни земеделски производители, така и цели региони. Много от рискове в
земеделието са взаимосвързани и могат да
касаят голям брой фермери и стопанства, резултатите от проявлението им могат да се проявяват на агрегирано ниво, което да наложи намеса на правителството. Провеждането на специфична селскостопанска политика по отношение на управлението на риска в земеделието
има важно място и налага нейното изучаване.
Това налага разбирането земеделският риск да
се разглежда като взаимосвързана система, в
която фермерите, пазарите и правителствата
следва да си взаимодействат и да предложат
специфичен набор от мерки и стратегии за управлението на риска в земеделието.
Целта на настоящата статия е насочена в
два аспекта. На първо място, като се изходи от
характера и източниците на риск в земеделието,
да се предложат стратегии и инструменти за
преодоляване на производствения риск в земеделските стопанства. На второ място, да се
анализират и предложат публични мерки и инструменти засягащи управлението на риска в
земеделието в рамките на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз, в светлината на тяхната ефективност и въздействие.

Увод
Земеделието е сектор, който се характеризира с особено големи рискове, в резултат найвече на естествени процеси свързани с производството на селскостопанска продукция, които
са извън контрола на земеделските стопани.
Това води до съществени промени в производството и предлагането на селскостопанска продукция, което съчетано с нестабилните цени,
води до непостоянство в доходите на фермерите и засилва тяхната несигурност и нестабилност.
Рискът в земеделието може да се разглежда
като несигурността, която засяга благосъстоянието на фермерите и най-често се свързва с
намаляване на възвращаемостта на вложенията и загубите, които може да понесат вследствие тази несигурност. За отделните земеделски
производители се налага да внедряват комплекс от дейности в производството и търговията,
много често с несигурни резултати, засягащи
тяхното благосъстояние.
Много и разнообразни са източниците на
риск в земеделието, което изисква фермерите
да търсят разнообразни решения и стратегии за
управление на риска, в зависимост от производствените и финансовите си възможности, от
отношението си към самия риск, от разбирането
за самия риск и тяхната субективна склонност
да поемат риск. Източниците на риск могат да
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[4]. Ето защо, управлението на риска трябва да
включва:
- Идентифициране на потенциалните рискови събития;
- Измерване на вероятните лоши резултати от проявлението на риска и последиците от него;
- Възприемане на комплекс от действия за
преодоляване на негативните резултати
вследствие на проявлението на риска;
- Възстановяване от проявлението на риска и изграждане на системи за управление на риска.
Проявлението на риска в земеделието може
да има много измерения, като най-често те са
свързани помежду си. Според източника си на
възникване, могат да се разграничат няколко
вида риск [2, 4, 8]: производствен; ценови (пазарен); институционален (регулаторен); технологичен; финансов; човешки (личностен). Освен
според техните източници, риска може да бъде
класифициран според честотата на проявлението си, както и според степента на въздействието
си. Голямото разнообразие от рискове съпътстващи земеделската дейност, естествено поражда и разнообразие от възможности за управляването му. Между рисковете от различни източници има определено ниво на взаимосвързаност, като честотата на проявлението и степента на въздействие оказват голямо влияние. Така
например, рискове свързани с чести събития,
които не предизвикват големи загуби, могат да
се приемат за нормални (колебанията на цените) и са обект на управление във фермата. В
същото време, събития, които не са чести, но
могат да допринесат за големи загуби и имащи
катастрофичен характер (природни стихии, разпространение на болести и др.) предполагат да
се търсят решения извън фермата. Взаимосвързаността на стопанствата от риска също е от
значение за прилагана на действия, доколкото
от тях са засегнати – ако са малко на брой (рискът е несистематичен) или засегнатите са голям
брои (рискът е систематичен). Систематичните
рискове по-трудно се управляват вътре в сектора и се налага използването на пазарно базирани или публично доставени механизми.

Управление на производствения риск в земеделските стопанства
Земеделските производители имат много
възможности за управляване на риска в земеделието, като повечето от тях комбинират различни стратегии и инструменти. Тъй като земеделските производители се различават по отношението си към риска, управлението му не
може да касае всички по един и същи начин.
Различните фермери са изправени в разнообразни ситуации, имат различни предпочитания
към риска и възвращаемостта, което им позволява да вземат решения основани на конкретната за тях ситуация. Така например, големите
стопанства могат да използват по-широк кръг от
инструменти и стратегии за управление на риска,
докато дребните фермери са по-чувствителни
към риска и възможностите за управлението му
са по-ограничени. Оценката на ефективността
на различните стратегии и инструменти за управление на риска изисква да се търси разбиране в съотношението риск-възвращаемост за
различните земеделски производители. В литературата [2] се застъпва становището, че разбирането на риска в земеделието е важно поради две причини. Първо, повечето фермери са
склонни да рискуват, когато се сблъскват с рискови резултати. Тези, които са по-чувствителни
към риска са готови да приемат по-ниска възвращаемост, заради по-ниската несигурност, като
правят компромис в зависимост от склонността
си да избягват риска. Заради това стратегиите и
инструментите за управлението на риска се
следва да се разглеждат единствено от гледна
точка на очакваната възвращаемост. Второ,
разбирането на риска помага на фермерите за
заобикаляне на нежеланите събития, споделянето им или смекчаването им, за да не се допусне фалит. Затова, разбирането на риска
трябва да се разглежда като отправна точка в
помощта на фермерите да вземат рационални
управленски решения в ситуации носещи несигурност и нестабилност.
Управлението на риска в земеделието не
трябва да включва единствено неговото избягване, а трябва да е свързано с намирането на
най-добрата комбинация от смекчаване, намаляване или споделяне на негативните резултати

Намаляване
на риска

Табл. 1. Стратегии и инструменти за управление на риска
Ниво ферма (стопанство) общПазарно базирани
Публично доставени
ност
Избягване излагането на риск; Обучение по уп- Макроикономическа
стабилност;
Диверсификация на производст- равление на риска
Осигурителна система; Защита на
вото; Поддържане на запаси от
собствеността; Екстеншън услуги;
ликвидни активи; Придържане
Подкрепа в предлагането на ресурси;
към добри земеделски практики.
Контрол върху растителната защита;
Поддържане на инфраструктурата.
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Смекчаване
на риска

Справяне с
риска

Ниво ферма (стопанство) общност
Споделяне на производствени
решения; Споделяне на оборудване, складове, инвентар, напоителни системи и др.; Неформално
сдружаване.
Намаляване на потреблението;
Заемане на пари от приятели и
съседи; Сезонна или постоянна
миграция; Друга заетост; Взаимопомощ.

Пазарно базирани
Вертикална интеграция;
Пазарни
деривати; Договорно
фермерско;
Застраховане.
Продажби на активи; Диверсификация на източниците
на доходи; Спестявания и кредит от
банки.

(продължение)
Публично доставени
Данъчни облекчения; Субсидиране;
Фитосанитарен и ветеринарен контрол на границата.
Земеделски програми за подкрепа;
Социална подкрепа; Преструктуриране и поемане на дългове; Помощи;
Подпомагане след бедствия и катастрофи.

Адаптирано по R. Holzmann и R. Jogersen [3], OECD [7], World Bank [5].

В табл. 1 са предложени различни стратегически възможности и инструменти за управление на рисковете в земеделието според вида и
равнището, на което се доставя. Трябва да се
отбележи, че много от инструментите са взаимосвързани и въздействието им може да е едновременно в позитивна или в противоположна
посока. Ето защо отделните инструменти не
могат да се разглеждат поотделно и изолирано
един от друг, а трябва да се анализират и взаимодействията помежду им.
Производственият риск е рискът свързан с
намаляване на доходността вследствие на производствените загуби. В земеделието той се
проявява по-често, отколкото при останалите
отрасли на икономиката, защото то много почесто се влияе от неконтролируеми събития,
най-често свързани с метеорологични събития
(суши, прекомерни или недостатъчни валежи,
екстремни температури) или с проява на болести и вредители по растенията и животните. Технологията играе ключова роля в производствения риск в земеделието. Бързото въвеждане на
нови сортове и производствени техники предлага подобряване на ефективността, но може да е
източник на слаби производствени резултати в
краткосрочен план. В същото време, е налице
заплаха от използването на остарели производствени техники, което създава и технологичен
риск. Производствените опасности изискват
провеждането на разумен подбор на технологични решения свързани със семена, породи,
пестициди, торове, напояване, за да се намалят
колебанията в реколтата като цяло. В растениевъдното производството климатичните условия
са определящ фактор за производствения риск,
докато в животновъдното производство се явяват огнищата на болести.
При оценка на производствения риск може
да се отбележи, че често съществува конфликт
между самостоятелното справяне на фермерите
с риска в краткосрочен план с колективното
споделяне на риска в дългосрочен план. Така

например, използването на напоителни системи,
преодолява индивидуалният риск за фермера в
краткосрочен план от суша, макар че повишава
засоляването на почвите. Но ако се използва
интензивно от фермерите в цялата област, може да доведе до проблеми с водоснабдяването,
което в условията на недостиг на вода може да
има отрицателни последици за земеделието в
дългосрочен план. Също така използването на
едни и същи пестициди и медикаменти решава
производствените проблеми на индивидуалните
фермери в краткосрочен план, но в дългосрочен
план може да доведе до поява на устойчиви
вредители и болести, което да увеличи загубите
в дългосрочен план.
Честотата и рисковете в селското стопанство,
особено в последните няколко десетилетия нарастват в резултат на промените в климата,
което налага включването на този факт като
съществен източник на производствен риск в
земеделието. Основните доказателства за климатичните промени са повишаващите се средни
температури, намаляващите и непостоянния
модел на валежите, увеличаване на тежестта от
суши, наводнения, проливни дъждове, силни
ветрове и други, които са причинили сериозни
загуби за селското стопанство по света и намаляването на животинските популации. Земеделските стопани ще трябва да се адаптират към
тези промени в зависимост от нивото на тяхната
производителност и да търсят нови модели за
повишаване на техните сравнителни предимства. Тези промени са все още не са изследвани
напълно, но очакваните дългосрочни промени в
голяма степен ще увеличават рисковия компонент на селскостопанското производство в бъдеще. Сценариите свързани с климатичните
промени ще изискват от земеделските производители да бъдат по-ефективни при управлението на риска, но това не означава че ще е необходимо търсенето на нови инструменти и стратегии за управление, а по-скоро съществуващите решения да се адаптират към променящите
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се условия. Съвременен подход за преодоляване на риска свързан с климатичните промени [7]
е разширяването на информацията за разпределението на риска, повишаване на информираността на земеделските стопани, за да може
да се стимулира развитието на пазара на нови
решения и нови стратегии за управление на
риска.
На съвременния етап на развитие, земеделските производители имат няколко възможности
за справяне с производствения риск. На първо
място, те могат да контролират и да намаляват
риска чрез въвеждането на по-добри управленски практики. На второ място, те могат да намаляват променливостта на производствения процес чрез диверсификация, интеграция, чрез
прилагане на добри производствени технологии
и др. На трето място, те могат да споделят и да
прехвърлят производствения риск на други,
чрез сдружаване, използване на договорености,
използване на застраховането и др.
Контрол и намаляване на производствения риск. Минимизирането на риска включва
дейности като навременни и качествени работни процеси (рационално торене и растителна
защита, напояване и др.), практикуване на превантивна поддръжка и мониторинг на производствените дейности, за да се откриват рано източниците на риск и да се вземат нужните мерки
за въздействие. Анализът на опасностите и контролът на критичните точки е адекватна възможност за контролиране и минимизиране на
производствения риск, особено за фермери
прилагащи високо равнище на технология.
Намаляване на променливостта на производствения процес. Тук е необходимо да се
отбележи необходимостта за фермерите да
отговорят адекватно на променящите се икономически и производствени условия.
Диверсификация. Разнообразяването на
продукцията може да спомогне за ограничаване
на производствения риск за фермерите, Произвеждайки разнообразна растениевъдна продукция и животински продукти се създава възможност за намаляване променливостта на доходите и ограничаване на загубите. Диверсификацията в известна степен решава и част от проблема с нестабилността на цените на селскостопанските стоки. Чрез диверсификация, земеделските стопанства могат да разнообразяват икономическите си дейности и да повишават доходите си. Диверсификацията обаче може да намали риска, но може и да намали печалбите от
специализацията на производството [1]. Друг
недостатък от диверсификацията се явява необходимостта от допълнителни инвестиции,
което е ограничаващ фактор. Разширяването на
производството в нови области или експери-

ментиране на нови производства може да изисква значителни капиталови средства. Затова,
при избора си на решение за диверсификация,
земеделските стопани трябва да се ръководят
от внедряването на ефективни производства с
по-нисък риск, което да намали общия риск.
Интеграция. Вертикалната интеграция в земеделието включва свързване на различни етапи на производствения процес – производство с
преработка. В растениевъдните стопанства вертикалната интеграция е по-слабо застъпена,
особено в полското производство. Намира поголямо приложение в зеленчукопроизводството
и отглеждането на трайни насаждения (особено
при лозята). В животновъдния сектор възможностите за интеграция са по-големи чрез създаване на свързани индустрии, но само при достатъчно голям мащаб. В известна степен вертикалната интеграция противоречи на концепцията за специализация на производството, макар
че в съвременните условия по-големите предприятия (предимно от преработвателния сектор)
търсят възможност да разширяват производството си на суровини. Така например, модерна
ферма за млечни продукти най-често се ангажира и в интегрирано производство на мляко,
производство на фуражи и др.
Внедряване на нови технологии и добри
производствени практики. В съвременната
селскостопанска практика съществуват множество възможности за внедряването на нови технологии, с които да се ограничава производствения риск (внедряване на високодобивни, сухоустойчиви и устойчиви на заболявания сортове). Някои отрасли на селското стопанство все
повече се развиват като високотехнологични
(производството на зърно и технически култури).
Биотехнологиите намират все по-широко приложение за подобряване на сортовете, породите, системата на торенето и растителната защита. Компютъризацията и автоматизацията на
производството се разширява в животновъдството. Успехът за прилагането на новите технологии и производствени практики за намаляване
на производствения риск може да се осъществи
само ако чрез тях се намалява общия риск в
стопанството.
Подобряване на информираността. Наличието и достъпнатостта на информацията може
значително да намали риска свързан със селскостопанското производство. Високата култура
на фермерство е съществен фактор за ограничаване на производствения риск.
Прехвърляне на риска. Възможностите за
споделяне и прехвърляне на риска са доказали
ефективността си във времето.
Договорно фермерство. Договорното фермерство е специфична форма на интеграция
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между фермери и агробизнес фирми. Основава
се на споразумение между двата вида участници, има дългосрочен характер и съдейства за
подобряване на пазарните позиции на фермерите и въвличането им в процесите на развитие.
Договорното фермерство може да намира широко проявление в растениевъдството по отношение на производството на плодове, зеленчуци, култури за техническа преработка, в животновъдството по повод отглеждането на птиче и
свинско месо, млечни продукти, аквакултури и
др. Договорното фермерство предполага наличието на формални и неформални договорености. От гледна точка на управлението и възможностите да се ограничава риска, производствените контракти имат значение за постигане на
по-висока стабилност и за двете страни.
Споделено фермерство. Споделянето на
производствени решения, ресурси и оказване на
взаимопомощ между фермерите е предпоставка
за смекчаване и справяне с производствения
риск. То обаче е допустим само при високо равнище на доверие, добре развита система за
взаимопомощ и правна система в страната.
Застраховане. Застраховането е основен
инструмент за смекчаване на производствения
риск в земеделието, чрез прехвърлянето му
върху други лица. Като се има предвид, че продукцията в селското стопанство е силно чувствителна към метеорологичните условия и други
опасности, значението на застраховките нараства. Застраховането на реколтата предлага ясни ползи в сравнение с другите инструменти, по
отношение на развитие и използване. За земеделските производители застраховката е финансов инструмент, при които се изплаща компенсация под формата на доход, която им позволява да останат в производството, без да се
изплаща дълг (както е при кредита). Застраховането в голяма степен съдейства за повишаване на специализацията при разширяване на
земеделския бизнес, без да се увеличават рисковете присъщи за земеделската дейност. Чрез
системата на застраховането селското стопанство получава честна и справедлива система за
компенсация на загуби, вследствие настъпването на застрахователни събития и ограничава
претенциите им към правителството за специална подкрепа. Селскостопанското застраховане, когато е в съответствие с провежданата аграрна политика спомага за реализирането на
целите на самата политика. Недостатък на застраховането обаче е, че не се покриват всички
производствени рискове и асиметричността на
информацията. Застраховането в земеделието
най-често се характеризира с високи разходи,
които отчасти са заради високата степен на риск,

но от друга страна са, за да осигурят на застрахователите система за мониторинг.
Застраховането не е толкова ефективен инструмент в управлението на производствения
риск както финансовите деривати – фючърсите
и опциите, които са подходящи инструменти за
фермерите да се справят с ценовия риск. Хеджирането на риска с финансови деривати обаче може да се осъществява само в условията на
добре развити финансови пазари.
Посочените инструменти и стратегии срещу
производствения риск могат да се прилагат по
различен начин при различните фермери в зависимост от техния размер, местоположение,
информираност, достъп. Все отделен земеделски стопанин може да избере сред наличните
решения и стратегии или комбинация от тях,
които най-добре отговарят на неговите рискови
експозиции и неговото субективно отношение
към избягването или поемането на различните
рискове.
Принос на ОСП в управлението на производствения риск в земеделието
В европейския съюз, управлението на риска
в областта на земеделието е елемент на дебата
за бъдещата ОСП. През 2010 г. Европейската
комисия предложи въвеждането на нов „инструментариум за управлението на риска”. Управлението на риска като отговор на колебанията и
несигурността на производството и пазара на
земеделска продукция заслужава специално
внимание.
При изготвянето на политиката по отношение
на управлението на риска в земеделието Европейската комисия съблюдава очертаните от
ОИСР принципи [7]: да дава възможност за самостоятелна дейност и пазарни решения; да се
основава на холистичния подход; да прави ясна
разлика между справянето с риска и осигуряването на подкрепа; мерките и инструментите да
не нарушават пазара и търговията; да съществуват ясно определени правила и процедури в
отговор на катастрофични кризи, които надхвърлят възможностите на индивидуалните
фермери.
Политиката на ЕС насочена към управлението на риска в земеделието се е развивала във
времето, както на национално, така и на ниво
общност. На национално равнище, държавите
членки фокусират вниманието си към производствените рискове, произтичащи от неблагоприятните климатични условия и санитарни и фитосанитарни условия [9]. В различните държави на
ЕС се прилагат различни подходи за управление на производствените рискове в земеделието, определени както по повод обхвата, така и
по институционалното прилагане. Във всички
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държави-членки, земеделските производители
имат някаква форма на застраховка срещу селскостопански рискове, произтичащи от природните условия, като в някои страни тези рискове
частично се субсидират. В няколко държави членки, фермерите могат също така да вземат
комбиниран застрахователен риск срещу различни рискове условия (суша, замръзване, наводнение). В развитите държави на ЕС повече
от половината от общата стойност на произвежданите земеделски култури са застраховани
срещу някакъв производствен риск [9]. Повечето
държави – членки защитават земеделските се
производители от различни бедствия, чрез временни помощи, стабилизационни сметки, финансирания от националните бюджети, налози
върху дадени продукти и др.
В настоящия етап от развитието на ОСП на
ЕС фундаментално се промени структурата на
политиката, като предишната ценова подкрепа
се превърна в директни плащания за земеделските производители от ЕС. Това доведе до „отваряне” на пазарите към влиянието на международните цени, но предоставяната фиксирана
сума по Стълб I създаде известна степен на
стабилност на доходите на фермерите. Макар и
да не са проектирани като инструмент за управлението на риска в земеделието, директните
плащания имат своята важна роля за преодоляване на колебанията в доходите и за защита от
производствения риск. Макар намесата на пазарите да е намаляла значително след 1990-те
години, земеделските производители от някои
сектори в общността все още имат възможност
да се възползват от интервенционално изкупуване, инструменти свързани с управлението на
кризи, „събиране на реколта на зелено” и др. в
допълнение на това, пазарите на много селскостопански продукти в ЕС продължават да са
защитени от високи тарифи срещу международната конкуренция.
Сериозен принос в ограничаването на риска
и в подкрепа на земеделието имат и мерките по
Стълб II на ОСП, във връзка с подобряване на
конкурентоспособността и подобряване на
околната среда в селските райони. Мерките
имат значение за смекчаване на влиянието на
природни бедствия и климатични рискове, подкрепа на преструктурирането на физическия потенциал, насърчаване на разнообразието, обучение на фермерите в стратегиите за намаляване на риска, подобряване на здравето и жизнената среда на хората и селскостопанските
животни.
Развитието на ОСП на ЕС до 2020 г. все още
в процес на дебатиране, но общото становище е,
че макар да са анализирани редица слабости на
директните плащания, те ще запазят ролята си

за следващите години, макар и в по-малък размер. В същото време се засилва акцента на
развитието на селските райони, подобряване на
агроекологичното състояние на районите и начина на живот на хората. Инструментите за
ефективно управление на риска все още имат
значителен принос в политиката за подобряване
на доходите на земеделието и селските райони.
Интегрирания подход в развитието на земеделието и селските региони предполага създаването на комплекс от инструменти за управление
на риска в рамките на мерките по Стълб II, където отделните държави на общността могат да
създават свои национални схеми за поефективна подкрепа на доходите и преодоляване на нестабилността на пазарите.
Като се имат предвид многообразните рискове и кризи, пред които е изправен ЕС, разнообразните мерки на ОСП се явяват подходящо
решение за фермерите, да се справят с кризисни ситуации. И макар въвеждането на нови инструменти за управление на риска ще се отрази в
нужда от разширяване на бюджета на ЕС, то
ефекта от тях в областта на селското, горското
стопанство и агроекологията могат да осигурят
допълнителни действия за разширяване на инвестициите и подобряване на качеството на
човешкия капитал.
В заключение може да се обобщи, че като се
има предвид променящата се структура на земеделието, управлението на производствения
риск има жизнено значение за успеха на селскостопанските дейности и предполага развитието на ОСП в тази насока.
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MANAGEMENT OF PRODUCTION RISK IN AGRICULTURE
Damyan Kirechev
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
Farmers have to operate under significant risk and uncertainty every day. Production risk can be defined as the ability
to achieve undesirable results due to uncertainty and insufficient knowledge in making production decisions.
Management of production risk is crucial to the success of agricultural production. The agriculture is fraught with risks,
which could lead to a negative impact on production levels and significant losses. This paper aims to investigate the
sources of risk in agriculture production and output of the proposed mitigation. Understanding the tools available to
manage production risk can help improve business performance. It reviews the possible tools for managing production
risk in agriculture - diversification, improvement of production capacity, increase awareness of farmers in terms of
production, maintenance of good agricultural practices and insurance. There are possible solutions to reduce, mitigate
and share risk in production agriculture. There are suggestions to expand the role of the Common Agricultural Policy to
reduce production risk in agriculture.
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Резюме
Управлението на хранителната безопасност се разглежда като съвместна отговорност на всички участници в
хранителната верига. Потребителите и държавните контролни органи изискват от Организациите, произвеждащи
зърнени храни, да демонстрират обективни доказателства по отношение степента на безопасност. Зърнените
храни може да бъдат случайно или умишлено заразени от микробиологични, химични и физични опасности.
Основен представител на химична опасност са микотоксините - вторични метаболити от жизнената дейност на
продуциращите ги организми и в кумулативно ниски дози, същите могат да бъдат смъртоносни за потребителите.
Контрол на химичните опасности в зърнените храните се извършва чрез въвеждане на принципите на НАССР в
Системи за управление безопасността на храните. Чрез въвеждането на превантивни контролни мерки (директни
и индиректни методи) при анализа на микотоксини може да се гарантира безопасността на зърнените храни и
този начин се намали или предотврати степента на въздействие на канцерогенните замърсители. Осигуряването на безопасността на зърнените храни, като най-важно свойство на качеството е необходимо да се възприема
и управлява като елемент от всички дейности, свързани с управлението.
Ключови думи: управление, зърнени храни, безопасност, химични опасности-микотоксини.
Key words: management; grain production, food safety; mycotoxins.
JEL: I12.

ция при отсъствие на контрол. В контраст с микробиологично причинени хранителни заболявания, връзката между експозиция и ефект на химични опасности в храни обикновено се усложнява от кумулативни ниски дози и забавянето
между експозицията и появата на симптомите. В
много случаи потребителите на храни са податливи на каквато и да е форма на химично замърсяване, която може да възникне по време на
производствения процес или в процеса на съхранение.
Голяма група храни присъстват в ежедневното хранене и се разглеждат като храни от първа
необходимост. Представител на такава група
храни са зърнените храни. Зърнените храни са
продукти, които се консумират от много голяма
целева група (от деца до възрастни хора) и заемат голям относителен дял в изхранването на
населението.
Целта на настоящия доклад е да се разкрият възможностите за подобряване на превантивните мерки за контрол на микотоксини
и гарантиране безопасността на зърно и
зърнени храни при извършен анализ на
опасности в разработени НАССР системи
или Системи за безопасност на храните.
При продължителна консумация на зърнени
храни замърсени с микотоксини може да настъпи хранителна инфекция или интоксикация.
„Инцидент” е химично замърсяване на храните
и може да се определи като епизодична поява
на неблагоприятни ефекти върху здравето на

Създаването на съвременна система за управление на качеството и безопасността на
храните е една от ключовите задачи на фирменото управление у нас. От нейното успешно
внедряване в значителна степен зависят конкурентните предимства на българските предприятия и адекватното изпълнение на действащите
законодателни изисквания в условията на изостряща се конкуренция и световна тенденция за
гарантиране здравето на потребителите.
Най-важното свойство за качеството на храните е безопасността. Съществуват много затруднения при нейното определяне и измерване,
защото хранителната безопасност може да се
дефинира (FAO/WHO 1997) [11] като постигане
на сигурност, че храната няма да причини
вреди на потребителя, когато се приготвя
или консумира в съответствие с предполагаемата употреба. Един хранителен продукт
може да изглежда висококачествен, т.е. с добър
външен вид, цвят и т.н. и в същото време да
бъде опасен, защото е замърсен с неустановени
микроорганизми, токсични химикали или физични включвания. Хранителната безопасност е
жизненоважно свойство, което е нормативно
регламентирано от общественото здравеопазване. Постигането на безопасност при производството на храни е водещо за производители
и търговци пред останалите свойства на качеството. Опасностите се дефинират като биологичен, химичен или физичен агент, който може да
причини хранителна инфекция или интоксика-
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хора (или животни/животински продукти, които
могат да бъдат консумирани от хората), след
висока експозиция на определени химикали, или
случаи, в които епизодично високи концентрации на химични опасности са открити в хранителната верига [9].
Микотоксините са химичните замърсители и
се разглеждат като метаболити на плесените
(т.нар нисши гъби). Те имат токсично действие
спрямо гръбначните животни. Известни примери
са химичните съединения - ергоалкалоидите от
моравото рогче 1 , афлатоксините и мощните
канцерогени синтезирани от представители на
рода Aspergillus. Същите могат да колонизират
и замърсят зърното преди прибиране на реколтата или по време на съхранение. Приемащите
култури са особено податливи на инфекция с
Aspergillus след продължително излагане на
околната среда с висока влажност. Съществуват няколко вида афлатоксини. Консумация
на храни замърсени с афлатоксини човек усеща
леко разстройство, но ако консумира по-често
храни, замърсени с токсини, има риск от цироза
или рак на черния дроб. Афлатоксините са способни да предизвикат онкологични заболявания.
Афлатоксините нямат нито вкус, нито мирис и
консуматора по нищо не може да ги идентифицира с просто око или да ги разпознае, ако продуктите са заразени. Освен това са устойчиви
на температури от 200 °С. Веднъж продуцирани
микотоксините не могат да се премахнат от суровините или готовите продукти, освен чрез
физическо разделяне на заразени от незаразени партиди продукти.
Най-силно канцерогенно влияние има афлатоксин В1 съдържащ се в ориз, пшеница,
фуражи, сушени плодове, подправки, сурови
растителни масла. Когато говедата консумират
заразен с гъбички фураж, отделяните от тях
токсини се метаболизират в черния им дроб и
попадат, макар и в по-малки количества, в млякото и месото им. Друго състояние, свързано с
интоксикация от храна е ерготизъм. Причинява
се от микроорганизъм - мораво рогче, което
попада в зърното, а оттам в брашното и тестените изделия. Решаване на възникнал подобен
проблем е пълното унищожаване на заразеното
зърно в силоза.
Микотоксините причиняват три вида отравяния - неврогенно, което поразява нервната система, гангренозно - засегнат е стомашночревният тракт, и смесено. Обикновено различните видове отровни за човека вещества, отделяни от гъбички и плесени, са в смесен вариант
в продуктите. За да се приложи тази мярка, оба-

че трябва да се извършат голям брой анализи
на представителни проби от различни партиди,
зони и части на продуктите. За някои продукти
могат да се приложат химични методи за детоксификация, но третираните продукти не могат
да се използват за хранителни или фуражни
цели [12].
Хранителни инциденти са възникнали поради
лош добив или съхранение на зърно, използването на забранени продукти за растителна защита, промишлени отпадъци, човешка грешка и
умишлено влошаващите ги вещества и/или измама с цел генериране на печалба.
Възникналите хранителни инциденти в света,
вследствие консумация на опасни храни, налага
Световната здравна организация (СЗО) заедно
с Организацията по прехрана и земеделие към
Организацията на обединените нации (ФАО) да
решават въпросите за безопасност на храните
по цялата верига на производство на храни - от
производството до потреблението чрез използване на методи и подходи за анализ на риска.
Тези методи и подходи предвиждат ефективни,
научно-базирани инструменти за подобряване
на безопасността на храните, като по този начин
се възползват едновременно общественото
здраве и икономическото развитие на обществото. Подходи наложили се в международната
практика са системи за безопасност на храните - НАССР, IFS, DS3027: 2000 или ISO
22000: 2005.
Потребителите и държавните контролни органи изискват от Организациите, произвеждащи
храни, да демонстрират обективни доказателства по отношение на безопасността на храните.
От 2007 година българските производители и
търговци задължително прилагат и изпълняват всички изисквания, които националното ни законодателство налага в съответствие с Европейската и световна политика по
безопасност на произвежданите хранителни
продукти. Тези нормативни изисквания посочват критериите за гарантиране производството,
съхранението и реализацията на безопасни
храни. Всички български предприятия за гарантиране на хранителната безопасност притежават разработена, внедрена и прилагана в съответствие с чл. 12, чл. 17 и чл. 18 от Закона за
храните [2] и Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за
хигиена на храните [5], Система за управление
на хранителна безопасност – НАССР.
Седемте принципа и 12-те стъпки са фундамент за разработването на НАССР системите.
Като система за управление, HACCP осъществява превантивен контрол с акцент върху контрол на опасностите в посока намаляване или
елиминиране от замърсяване на храните, а не
върху инспекция на вече готовия продукт, като

1

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8A%D0%B1%D0%
B8 - cite_note-Schardl2007-3.
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по този начин се предотвратяват хранителни
инциденти.
В Република България предприятията, свързани със съхранението и преработката на зърно
и зърнени храни задължително отговарят на
нормативните изисквания, като внедряват принципите за анализ и контрол на опасностите
следвайки стъпките определени в НАССР системата.
При разработване на НАССР система, всеки
зърнопроизводител или търговец извършва
анализ на опасностите на своя технологичен
процес. Това означава, че във всеки етап от
производството/дейността следва да се идентифицират всички потенциални и реални видове
опасности за продукта, както ида се извърши
оценка на риска за всяка опасност. Опасностите
според своя произход се разделят в три групи:
биологични, химични и физични. При зърнените
храни опасности с висок риск се разглеждат
биологичните и химичните опасности в процеса
на приемане и съхранение на постъпилите зърнени суровини.
Биологичните опасности при зърнените
стоки могат да се появят от складови вредители
и микроорганизми, които могат да бъдат внесени в готовите продукти чрез суровините или
материалите или могат да се развият при създаване на подходящи условия (температура и
влага) в процеса на съхранение или обработка.
Химичните опасности при зърнение храни
могат да възникнат от различни източници, като:
- остатъци от продукти за растителна защита;
- зърнени стоки, които съдържат остатъчни
количества продукти за растителна защита над нормативно разрешените;
- образуване на микотоксини при неправилно провеждане на режимите на съхранение.
Анализът на риска за храните от проявата на
даден вид опасност се извършва по различни
методи, но най-утвърденият и най-често прилаган метод е така наречения „двудименсионен
модел” за анализ, който изразява риска като
Състояния
Сухо
Средно сухо
Влажно
Много влажно
Мокро

функция на вероятността от появата на опасността и сериозността на въздействията, които
може да нанесе опасността върху здравето на
консуматорите. Подобна оценка на всички опасности и свързания с тях риск е основа за превантивни контролни мерки.
Успешният резултат от прилагане на НАССР
системата зависи от правилното отношение
между реалния и теоретичния риск, както и от
оценката на степента на този риск. Системата
НАССР след като анализира всички потенциални опасности, риска от тях определя (идентифицира) „критичните контролни точки” (ККТ) в
производствения процес. Фирмите внимателно
наблюдават установените ККТ, за да могат да ги
контролират във всеки един момент. За целта
те водят регистри за проследяване и документиране на контрола във всяка ККТ при производството на продуктите с цел да се провери
контрола по безопасността в процесите.
Концентрирайки вниманието си само върху
идентифицираните ККТ и техния мониторинг, е
възможно част от технологичните стъпки, които
се управляват чрез прилагане на превантивни
мерки за контрол да станат неефективни спрямо
потенциалните или реални опасности. По този
начин съществуват предпоставки, които да застрашат желаното ниво на безвредност на храните, например приемане на зърнени суровини
с наличие на микотоксини и/или последваща
поява на микотоксини в приетите доставки суровини в резултат на микробна активност.
Според нас основните моменти, в които всеки производител или търговец на зърнени храни,
следва да съсредоточи вниманието си за управление на риска е ефективен входящ контрол
на постъпващи суровини и материали с цел
предотвратяване на различните опасности.
Според Дончев [1] от технологични съображения, произтичащи от нивото на съхраняемост
и от режимите на различните видове обработка,
условно се установят пет състояния на зърнените култури по влажност в процеса на приемане на постъпващите суровини.

Табл. 1. Видове зърно според неговата влажност (в %)
Житни и бобови (без соя)
Соя
Маслодайни
до 14,0
до 12,0
до 7,0
Над 14,0 до 15,0
Над 12,0 до 14,0
Над 7,0 до 9,0
Над 15,5 до 17,0
Над 14,0 до 16,0
Над 9,0 до 11,0
Над 17,0 до 19,0
Над 18,0 до 18,0
Над 11,0 до 15,0
Над 19,0
Над 18,0
Над 15,0

Входящият контрол като технологична стъпка
от процеса на производство на зърнени храни
се разглежда при анализа на опасностите като
контролна мярка, а не като Критична контролна

С влажност под и над критичната не се
допуска смесване на зърно от различни партиди.
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точка. Поради тази причина в повечето случаи
приемането на суровините се извършва по документи, „гарантиращи” безопасността на приеманите стоки. Прилагането на физико-химични
или инструментални методи на контрол относно
микотоксини се извършва чрез предаване на
проби в акредитирани лаборатории. Липсата
или отсъствието на микотоксини се удостоверява чрез протокол от анализи. В повечето случай
анализите за различните видове микотоксини са
скъпи и производителите дават проби за анализ
само след предписание на контролните органи,
при съмнение за вторична зараза при съхранение или подаване на сигнал за възникнал хранителен инцидент.
При предаване на проби за анализ, с цел
обективност на данните и представителност на
получените резултати е необходимо пробите да
са от различни партиди, доставки от различни
региони и различни производители, което на
практика е невъзможно поради необходимия
финансов ресурс. Предаването на проби за
анализ от постъпващи суровини, според нас е
подходяща мярка за контрол на текущото състояние само в момента на приемането на
суровините, което от своя страна е недостатъчно, за да се гарантира чистота
от микотоксини на храната в целия технологичен път и време до консуматора.
Заразяване на зърнените храни може да
възникне при жътва, вършитба, съхраняване и
транспортиране, главно с микроорганизми от
почвата, въздуха, примесите и складовите вредители. При отделните видове зърнени храни
преобладават различни групи микроорганизми
(бактерии и плесени). При овес-Trichoderma,
Alternaria и Cladosporium; при пшеница-Alternaria
и Cladosporium; при царевица- Fusarium. Количеството на микроорганизмите в зърнените храни зависи и от целостта на отделните зърна.
Здравата обвивка е естествена бариера и механичните нарушения на същата и наличието на
примеси, са предпоставка за по-лесно проник-

ване на бактерии и плесени до хранителните
вещества на зърното.
Складовите вредители (молци, гъгрици, зърнояди, мравки и други насекоми; акари; гризачи),
чрез жизнената си дейност в зърнените храни
предизвикват появата и развитието на различни
видове микроорганизми. Те са причина в отделни случаи (партиди) да се установят патогенни
за хората микроорганизми.
Заразяване на зърното с видовете Aspergillus
и развитието им е функция от действието на
следните фактори [8]:
- активност на водата в суровината;
- продължителността на съхранение и условията на съхранение;
- увреждането на семената;
- наличие на примеси;
- активност на складови неприятели и гризачи;
- микробна активност.
Всички тези фактори си взаимодействат един
с друг, а ефективният им контрол може да осигури превенция или намаляване на риска от
замърсяване с видовете Aspergillus.
Развитието на микроорганизмите в
зърнените храни зависи преди всичко от
влагата и температурата - табл. 2. Те се
съхраняват при влажност под 14%. Тя зависи от
химичния състав и строеж на зърнената маса.
При относителна влажност на въздуха 70%
влажността на житните зърнени храни е до
14,5%; при 75% - 15-16%; при 80-95% - достига
32-36%. Критичната влажност за пшеница е
14,5 %, царевица – 13,5-14%, просо – 12-13%,
слънчоглед – 6-10%. При по-висока влажност и
особено при кондензиране на водни пари върху
тях, размножаването на микроорганизмите се
извършва по-бързо. По-голямата част от бактериите и плесените, които се срещат в зърнените
храни, имат оптимум на развитие при температура 25-30 °С, но се срещат и видове, развиващи се при 50-60 °С.

Табл. 2. Влияние на влажността и температурата върху обсеменеността на зърнени храни от плесени [3]
Количество спори в 1 g (в хиляди) при съхраняване:
Влажност на
Температура
зърното
0 дни
20 дни
40 дни
60 дни

13,4%
18,2%

8°С
20°С
8°С
20°С

1,5
1,5
1,5
1,5

4,5
2,8
2,2
19,0

Промените в зърнените култури при повишена степен на микробна обсемененост се изразяват в изменение цвета и блясъка на зърното,
поражение на зародиша (дължи се преди всичко
на плесените. Поразеното зърно придобива

8,5
5,7
2,6
240,0

5,7
5,2
8,6
2100,0

неприятен мирис, слепва се и не се изсипва. В
зависимост от вида на плесените е възможно в
него да се съдържат микотоксини.
Съществено според нас е, че продуцирането
на микотоксини може да бъде предотвратено

91

УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ЗЪРНЕНИТЕ ХРАНИ ЧРЕЗ ПОВИШАВАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ ЗА ...

чрез намаляване на съдържанието на влага в
хранителните продукти и чрез стриктен контрол
на условията на съхранение, като най-важните
са температура и/или относителна влажност.
Потребителите на храни могат единствено да
разчитат на строгия контрол на държавните
органи с лабораторни проби на хранителните продукти или постоянния превантивен
контрол, който всеки производител или търговец на храни прилага чрез принципите на
НАССР.
Необходимо е да се отбележи, че българското законодателство е хармонизирано с европейското по отношение на наредбите, отразяващи конкретните изисквания към замърсяване
на продуктите с химични замърсители. Микотоксини включително и други химични замърсители
в храни са регламентирани в Наредба 31 [4]
максимално допустимите количества замърсители в храните и изискванията към методите за
вземане на проби и методите за анализ, прилагани при провеждането на държавния контрол
на храните за съдържание на замърсители.
Предлаганите на потребителя храни не трябва
да съдържат замърсители в количества повисоки от посочените в наредбата норми. Според изискванията определени в чл. 3 не се допускат използването на храни, които не отговарят на нормите, както и смесването на храни,
които отговарят на нормите, и храни със съдържание на замърсители в количества, по-високи
от определените норми;
За целта при осъществяване на стопанската
си дейност всички търговски субекти съгласно
чл. 4 от наредбата са длъжни да спазват добри
земеделски практики и добри производствени
практики за осигуряване спазването на нормите
за замърсители в храни. Определя се съдържанието на замърсители в храни (чл. 6) по стандартизирани или валидирани методи за лабораторен анализ с граници на откриване и определени стойности.
От законодателната разпоредба определена
по-горе, следва да се направят изводите, че
микотоксините се разглеждат и контролират
като опасни вещества. Това е причината в практиката на фирмите да се въведат тестове за
бързо откриване на микотоксини, също така
тестове за количествени определяне на отделните видове микотоксини или практики за ориентиране на личието на плесени, които продуцират тези микотоксини.
По наше мнение, производството и реализацията на безвредни храни не зависи от държавните програми за инспектиране, независимо от това дали са модерни и ефективни.
Храните са безопасни, когато се използват
качествени суровини и технологии за произ-

водството им, както и процесите им на производство са обект на системен контрол от
самите производители.
Много от прилаганите аналитични (тънкослойна, газ и течна хроматография) и имунологични (имуноензимен анализ) методи за анализ
са скъпи методи за изследване на микотоксини
и не са по възможностите на повечето производители, както и изискват дълго време за анализ
и е необходимо специално обучение, и правоспособност на специалистите, които извършват
анализите [6].
За контрол на микотоксини в практиката могат успешно да се използват експресни методи
само за целите на индиректното определяне
или за мониторинг относно качественото им
установяване [10].
Тестове за микотоксини (афлатоксини, охратоксин, зеараленон, деоксиниваленол, фумонизин, цитринин и др.) в зърнени храни и фуражи
се извършва с помощта на специално разработен за целта уред – Флуорометър на база степента на флуоресценцията на отделните видове
микотоксини при дължина на вълната от 360400 nm [7]. Предимства на метода - бързина по-малко от 10 минути за тест.
Голяма част от експресните тестове могат да
се използват при бързи и екстремни ситуации,
например да се определят микотоксините при
закупуване на партидите зърно още на място от
складовете на продавача. При бързите експресни тестове не са необходими допълнителни
компетенции на персонала, извършващ изследването, не са необходими подготовка на разтвори за предварителна обработка на пробите.
В процеса на съхранение на зърно, производителите могат да използват UV лампи, с помощта на който може да се наблюдава повърхността на зърното за наличие на хифи на развили се гъби. Хифите на Aspergillus при такава
светлина могат да дадат ярко жълто оцветяване.
На първо място производителите ще спестят
значителни средства, осъществявайки постоянен превантивен контрол по време на технологичния процес и по този начин ще предотвратят
възможността да се произведе готова продукция, вредна за здравето на потребителите (изтегляна от пазара, бракувана и унищожена).
Съществуват редица причини за ниското ниво на приложените превантивни мерки за контрол на микотоксини в продукцията в предприятията, които произвеждат зърнени храни. Поважните от тях са, че в много от случаите
НАССР системата се води формално само за
целите на държавния контрол и съществува
само на „книга” с цел да се удовлетворят нормативните изисквания.
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Липсата на информация за индиректни или
експресни методи освен класическите лабораторни методи за анализ на микотоксини, силната конкуренция на европейския пазар на еквивалетните стоки и недостигът на квалифицирана работна ръка, която да прилага тези
методи за наблюдение или анализ са също
един от съществените проблеми, които стоят
пред българските производители на храни. Негативен фактор при внедряване методи за мониторинг или контрол са тежките административни процедури по отношение на финансирането и усвояването на средства по програми
на Европейския съюз. В законодателството не
са предвидени данъчни облекчения при тяхното
планиране, закупуване и внедряване от отделните производители или търговци.
Прилагането на методи за анализ при внедряването на системата НАССР в сектора се
налага от задължителните нормативните
изисквания за безопасност. Недостатъчната
квалификация на персонала е предпоставка за
неправилното вземане на проби за анализ, неразбирането на съвременните подходи за анализ, в резултат на това се наблюдава неадекватна оценка на същността на превантивния
контрол на микотоксини и вредата им върху
здравето на потребителите.

усъвършенстване на дейността на всяка
фирма основана на обективни оценки.
По този начин се увеличава доверието към
потребителите, защото те очакват надеждно
произведени и съхранени безопасни храни.
Осигуряването на безопасни храни е основен
проблем на съвремието. С тази цел обществото
въздейства на производителите и по всички
възможни начини ги натоварва с отговорности
за произвежданата продукция.
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Изводи
Чрез наблюдение и контрол на химичните
опасности свързани с безопасността на продукта биха могли да се постигнат редица предимства, свързани с намаляване на разходите (чрез
намаляване на разходите за непрекъснат външен анализ в акредитирани лаборатории на
различните партиди, намаляване на разходите
за изтегляне на опасна продукция от пазара при
възникване на хранителни интоксикации и др.),
непрекъснат контрол относно нивата на опасностите в посока намаляване или елиминиране,
мотивиране на сътрудниците, по-добро представяне на организацията пред клиентите, обществото и др.
Чрез въвеждане на превантивност и мерки за
контрол, анализът на опасностите и контролът
на критичните точки може да се разглежда като
фундамент за непрекъснатото подобряване и
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MANAGEMENT OF FOODSAFETY OF CEREALS BY INCREASING OF MYCOTOXIN’S
CONTROL AND PREVENTION
Antoaneta Stoyanova1, Daniel Stoilov2
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Abstract
Food Safety Management is seen as a joint responsibility of all stakeholders in the food chain. Consumers and state
supervisory authorities require from organizations producing cereals toprovide the objective evidences regarding the
achieved level of food safety. Grains can be accidentally or intentionally contaminated by microbiological, chemical and
physical hazards. Representative of chemical hazards are mycotoxins - secondary metabolites of the vital activity of
organisms produced them and cumulative low doses, they can be deadly to consumers. Control of chemical hazards in
cereals is done by introducing the principles of HACCP systems in food safety management. The introduction of preventive control measures (direct or indirect methods) for the analysis of mycotoxins can ensure the food safety of grains and
thus reduce or prevent the degree of impact of carcinogenic pollutants. Ensuring the food safety of cereals as the most
important feature of its quality must to be considered and managed as a part of all activities related to the management.
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ЕФИКАСНОСТ НА ХЕРБИЦИДИ ПРИ СЛЪНЧОГЛЕД - УСЛОВИЕ ЗА ПОСТИГАНЕ
НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Цвета Москова
Лесотехнически университет, София
Резюме
Проучена е ефикасността на хербициди и хербицидни смеси за борба срещу едногодишни и многогодишни
плевелни растения при слънчоглед, хибрид Сирена и сорт Фаворит. Опитът е изведен в Учебно-опитната и
внедрителска база (УОВБ) на Аграрен университет (АУ) – Пловдив на площ от 1150 кв.м. Биологичната ефикас-мия
и 45-тия ден след третирането по количествения метод в брой на 1 кв.м., а на селективност е отчетена на 28
ността по 9-бална скала на EWRS. В плевелните асоциации на слънчогледовия посев преобладават едногодишните късно пролетни видове - Amaranthus retroflexus L., Amaranthus hybridus L., Chenopodium album L., Solanum
nigrum L. и Xanthium strumarium L. Установена е висока ефикасност на Рафт 800 ВГ в дози 40 и 35 гр/дка, Гоал
2Е в доза 80 мл/дка, приложен почвено и вегетационно, Гезагард СК - 300 мл/дка и Стомп 455 ЕК - 350 мл/дка.
Проучваните хербициди не оказват отрицателен ефект върху височината на растенията, дебелината на стъблото, диаметъра и масата на питата. Абсолютната маса на семената има по-високи стойности във вариантите третирани с хербициди - от 18% до 28%. Хектолитровата маса надвишава нулевата контрола средно с 1% до 27%.
Ключови думи: ефикасност, хербициди, плевелни растения, слънчоглед.
Key words: efficiency, herbicides, weed, sunflower.
JEL: Q19.

борба срещу едногодишни и многогодишни плевелни растения при слънчоглед, хибрид Сирена
и сорт Фаворит - условие за постигане на устойчиво развитие.

Увод
Съвременната борба с плевелите е трудна и
налага конкретна икономическа и екологична
целесъобразност. За да се използват рационално предимствата на химичната борба, тя трябва
да се прилага диференцирано, съобразно с вида на културата, характера на заплевяването,
както и специфичните агроекологични условия.
В слънчогледовите посеви у нас се срещат
голям брой упорити едногодишни и многогодишни видове. За борба основно с едногодишните плевели са регистрирани и се прилагат
хербициди с разнообразен механизъм и спектър
на действие [1, 2, 3].
Целта на проучването е да се установи ефикасността на хербициди и хербицидни смеси за

Материал и методи
Изведен е тригодишен полски опит в Учебноопитната и внедрителска база (УОВБ) на Аграрен университет (АУ) – Пловдив за определяне
ефикасността на различни хербициди и хербицидни смеси при слънчоглед, хибрид Сирена и
сорт Фаворит. Опитът е заложен по блоковия
метод в 4 повторения с големина на опитната
парцелка 22,9 m2 и размер на опитната площ
1150 m2.

Табл. 1. Варианти на опита
1. Нулева контрола (неокопавана, нетретирана)
2. Стопанска контрола
3. Стомп 330 ЕК
400 ml/da
4. Стомп 455
350 ml/da
5. Уинг
400 ml/da
6. Уинг
400 ml/da
7. Афалон 45 СК
300 ml/da
8. Гоал 2 Е
80 ml/da
9. Гоал 2 Е
80 ml/da
10. Рафт 800 ВГ
35 g/da
11. Рафт 800 ВГ
40 g/da
12. Гезагард СК
300 ml/da

Отчитане на биологичната ефикастност се
извърши на 28-мия и 45-тия ден след третирането по количествения метод (брой на 1 m2), а
на селективността по 9-балната скала на EWRS

ССПП - еталон
ССПП
вегетация
ССПП
ССПП
ССПП
вегетация
ССПП
ССПП
ССПП

(при бал 1 - няма повреди по растенията, а при
бал 9 - културата е напълно загинала).
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През първата опитна година най-висок ефект
по отношение на общото заплевеляване от едногодишни широколистни плевели на 28-мия ден
след третиране е отчетен при хербицидите Гоал 2Е - 80 ml/dka, приложен вегетационно и
Рафт 800 ВГ - 40 g/dka, приложен ССПП (табл.
2). По-слабата ефикасност на почвените хербициди през първата опитна година се дължи на
ниската почвена влага - общото количество на
валежите през първата десетдневка след третиране е само 8,9 l/m2, а за целия месец април 7,7 l/m2. През месец май са паднали 40,5 l/m2,
което
има
важно
значение
за
попродължителното им хербицидно действие. От
всички хербициди, само Гоал 2Е - 80 ml/dka,
приложен вегетационно (фаза 2-4 лист на културата) прояви фитотоксичен ефект, изразяващ
се в некроза по листата на слънчогледа.

Резултати и обсъждане
Видовият състав в плевелните асоциации
през тригодишния период на проучване включва
представители от групата на късно-пролетните
едногодишни плевели: обикновен щир, хибриден щир, пълзящ щир, татул, черно куче грозде
и абутилон. От многогодишните плевели преобладават
видовете
поветица
(Convolvulus
arvensis L.), паламида (Cirsium arvense Scop.),
балур (Sorghum halepense L.), отчетен през втората опитна година и троскот (Cinodon dactylon
L.), като последният вид се среща през третата
опитна година. Проучването по отношение на
биологичната ефикастност и селективност на
хербицидите се извърши при различни степени
на заплевеляване в различни площи на УОВБ,
което варира по години от 31,7 до 106,4 бр/m2.

Табл. 2. Ефикастност на хербициди при слънчоглед, хибрид Сирена (първа опитна година)
2
-мия
ден след третирането
Плевели в брой/m на 28
Всичко
Общоедногод.
Варианти: Хербициден препарат g (cm3) на 1 dka
Едногод.
Многогод.
и многогод.
1. Нулева контрола (нетретирана, неокопавана)
103,6
2,75
106,4
2. Стопанска контрола
99,0
2,2
101,2
3. Стомп 330 ЕК - 400 ml/da, ССПП
62,8
2,4
65,2
4. Стомп 455 - 350 ml/da, ССПП
57,6
2,3
59,9
5. Уинг - 400 ml/da, вегетация
32,4
3,5
35,9
6. Уинг - 400 ml/da, ССПП
49,0
3,6
52,6
7. Афалон 45 СК - 300 ml/da, ССПП
50,7
1,5
52,2
8. Гоал 2Е - 80 ml/da, ССПП
21,5
1,2
22,7
9. Гоал 2Е - 80 ml/da, вегетация
8,5
2,0
10,3
10. Рафт 800 ВГ - 35 g/da, ССПП
27,4
1,1
28,5
11. Рафт 800 ВГ - 40 g/da, ССПП
15,2
1,0
16,2
12. Гезагард СК - 300 ml/da, ССПП
20,5
2,0
22,5

На 45-тия ден след третиране, тенденцията по
отношение ефикастността на хербицидите се
запазва, като ефектът от тях започва да намалява след тази дата, което се обуславя от ниската влажност през месец май. Поради ранната
сеитба 1.03. пръскането с почвените хербициди
се извърши на 20.03., а плевелите са отчетени
на 20.04., което обяснява ниската плътност на
многогодишните видове - поветица и паламида
и липсата на балур за разлика от втората и третата опитни години.
През втората опитна година плътността на
едногодишните плевели е по-ниска в сравнение

с първата - 20,2 бр/m2. По-големият брой плевели във вариант 5 и вариант 9 се обяснява с
факта, че внасянето на хербицидите през вегетацията се извърши по-късно, поради закъснение в поникването на културата - началото е
отчетено на 28.04. Това се дължи на по-ниските
средномесечни температури за март и април
(9,4 ˚С).
Най-висок ефект спрямо едногодишните двусемеделни плевели на 28-мия ден след третиране е отчетен във вариант 11 - Рафт 800 ВГ - 40
g/dka, приложен ССПП (табл. 3).

Табл. 3. Ефикастност на хербициди при слънчоглед, сорт Фаворит (втора опитна година)
2
-мия
и 45-тия ден след третирането
Плевели в брой/m на 28
Всичко
Общо едногод.
Варианти: Хербициден препарат g (cm3) на 1 dka
и многогод.
Едногод.
Многогод.
20,2
10,5
31,7
1. Нулева контрола (нетретирана, неокопавана)
38,5
39,5
78,0
18,3
8,3
26,6
2. Стопанска контрола
8,2
14,7
22,9
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3,2
6,7
3,0
7,0
18,6
5,8
2,6
6,6
9,7
13,8
4,9
8,6
14,2
6,3
2,4
8,9
1,0
5,5
13,0
15,1

3. Стомп 330 ЕК - 400 ml/da, ССПП
4. Стомп 455 - 350 ml/da, ССПП
5. Уинг - 400 ml/da, вегетация
6. Уинг - 400 ml/da, ССПП
7. Афалон 45 СК - 300 ml/da, ССПП
8. Гоал 2Е - 80 ml/da, ССПП
9. Гоал 2Е - 80 ml/da, вегет.
10. Рафт 800 ВГ - 35 g/da, ССПП
11. Рафт 800 ВГ - 40 g/da, ССПП
12. Гезагард СК - 300 ml/da, ССПП
Забележка: * 20.2 - 1

-во

отч., 38.5 - 2

-ро

7,0
18,5
7,6
20,3
7,3
21,8
7,0
18,2
7,2
20,8
5,7
17,7
8,0
21,5
7,2
19,0
5,7
18,6
7,2
20,2

(продължение)
10,2
25,2
10,6
27,3
25,9
27,6
9,6
24,8
16,9
34,6
10,6
26,3
22,2
27,8
9,6
27,9
6,7
24,1
20,2
35,3

отч.

Прави впечатление по-високата плътност на
многогодишните плевели през втората опитна
година в сравнение с първата година. Причината за това е по-късното внасяне и съответно
отчитане на хербицидния ефект, а също и факта, че опитът е изведен на друго опитно поле,
при различен фон на заплевяване.
На 45-тия ден след третиране, ефектът от
хербицидите започва да намалява, а степента
на заплевеляване се увеличава. Поради появата и високата плътност на балура се извърши
третиране с хербицида Фузилад форте през
вегетацията на слънчогледа. Не е отчетен висок

ефект (около 50%) от листния хербицид, защото
валежите през месец май и юни затрудниха
навременното третиране.
През третата опитна година на 28-мия ден
след третиране по отношение на общото заплевеляване с едногодишни широколистни плевели, добър ефект имат хербицидите Гезагард СК
- 300 ml/dka, приложен ССПП и Стомп 330 ЕК 400 ml/dka.
По отношение на многогодишните плевели
висок ефект имат хербицидите на база пендиметалин + диметенамид (вар. 6) и на база оксифлуорфен (вар. 8) - табл. 4.

Табл. 4. Ефикастност на хербициди при слънчоглед, хибрид Сирена (трета опитна година)
Плевели в брой/m2 на 28-мия и 45-тия ден след третирането
Общо едногод. и
Всичко
Варианти: Хербициден препарат g (cm3) на 1 dka
многогод.
Едногод.
Многогод.
25,8
14,6
40,4
1. Нулева контрола (нетретирана, неокопавана)
36,8
19,2
56,0
26,6
26,2
52,8
2. Стопанска контрола
15,4
8,6
24,0
9,2
10,6
19,8
3. Стомп 330 ЕК - 400 ml/da, ССПП
14,2
11,2
25,4
12,2
9,2
21,4
4. Стомп 455 - 350 ml/da, ССПП
10,6
12,2
22,8
12,0
5,2
17,2
6. Уинг - 400 ml/da, ССПП
12,6
6,6
19,2
15,4
16,0
31,4
7. Афалон 45 СК - 300 ml/da, ССПП
10,2
22,2
32,4
10,2
8,2
28,2
8. Гоал 2Е - 80 ml/da, ССПП
15,4
8,0
23,4
15,8
15,2
31,0
10. Рафт 800 ВГ - 35 g/da, ССПП
13,8
13,6
27,4
11,2
15,6
26,8
11. Рафт 800 ВГ - 40 g/da, ССПП
11,8
17,6
29,4
8,2
12,0
20,2
12. Гезагард СК - 300 ml/da, ССПП
7,8
14,6
22,4
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По-слабата ефикастност на почвените хербициди през третата опитна година се дължи на
ниската почвена влага след третирането. Общото количество на валежите през първата десетдневка след пръскането е само 0,5 l/m2, а за
целия месец май - 8,9 l/m2. През месец юни са
паднали 49,5 l/m2, което има важно значение за
по-продължителното им хербицидно действие.
От всички хербициди, само Гоал 2 Е - 80 ml/dka,
приложен вегетационно (фаза 2-4 лист на културата) прояви фитотоксичен ефект, изразяващ
се в некроза по листата, която впоследствие
слънчогледовите растения преодоляват. Подобен фитотоксичен ефект е отчетен и след почвеното приложение на същия хербицид, който е
резултат от дъждуването, извършено веднага
след сеитбата на слънчогледа. Отчетената фитотоксичност е върху котиледоните и първи същински лист на културата, което кореспондира с
данните от биометричните измервания.
На 45-тия ден след третиране, тенденцията по
отношение ефикастността на хербицидите се
запазва (табл. 4).
Поради ниската почвена влажност плътността на плевелите е по-ниска в сравнение с втората опитна година, през която броят им е над 100
m2.
Най-добър ефект срещу общото заплевеляване имат хербицидите Уинг - 400 ml/dka, приложен почвено и Гезагард СК - 300 ml/dka.
По отношение на стопанските качества се установи, че проучваните хербициди не оказват
отрицателен ефект върху височината на растенията, дебелината на стъблото, диаметъра и

масата на питата. Абсолютната маса на семената има по-високи стойности във вариантите
третирани с хербициди - от 18% до 28%. Хектолитровата маса надвишава нулевата контрола
средно с 1% до 27%.
Изводи
През тригодишния период на проучване в
плевелните асоциации на слънчогледовия посев преобладават едногодишните късно пролетни видове - Amaranthus retroflexus L.,
Amaranthus hybridus L., Chenopodium album L.,
Solanum nigrum L. и Xanthium strumarium L.
Установена е висока ефикасност на Рафт
800 ВГ в дози 40 и 35 гр/дка, Гоал 2Е в доза 80
мл/дка, приложен почвено и вегетационно, Гезагард СК - 300 мл/дка и Стомп 455 ЕК - 350
мл/дка.
Изпитаните хербициди оказват положително
влияние върху биологичните и стопански качества на слънчогледа. Абсолютната маса на семената има по-високи стойности във вариантите
третирани с хербициди - от 18% до 28%. Хектолитровата маса надвишава нулевата контрола
средно с 1% до 27%.
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EFFICACY OF HERBICIDE IN SUNFLOWER - CONDITION FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Cveta Moskova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Has studied the efficacy of Herbicide mixtures against annual and perennial weeds in sunflower hybrid Sirena and
variety Favorit. Experience is displayed in UOVB of AU - Plovdiv area of 1,150 square meters. Biological efficacy was
reported on the 28th and 45th day after treatment in Quantitative Methods in the number of one square meter, while the
selectivity of 9-ball scale EWRS. In Weed of sunflower seed dominated annual late spring types - Amaranthus retroflexus
L., Amaranthus hybridus L., Chenopodium album L., Solanum nigrum L. and Xanthium strumarium L. Established high
efficiency Raft VG 800 at 40 and 35 g/ha, Goal 2E in a dose of 80 ml/ha applied soil and vegetation, Gezagard SC - 300
ml/ha and Stomp 455 EC - 350 ml/ha. Studied herbicides have no negative effect on rasteniyatya height, stem thickness, diameter and weight of the cake. The absolute mass of seeds has higher values in variants treated with herbicides
- 18% to 28%. Specific weight control than zero on average by 1% to 27%.
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ИНОВАТИВНИТЕ МОЛЕКУЛЯРНИ ТЕХНИКИ ЗА ПО-ЕФЕКТИВНО ПОДОБРЯВАНЕ
ГЕНОФОНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ КАТО ПОДХОД ЗА УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ
Величко Трайков, Денис Вирянски, Росица Николова, Атанаска Тенева
Лесотехнически университет, София
Резюме
Бързият напредък в геномиката и създаването на нови молекулярни технологии през последните десетилетия имат все по-голямо въздействие върху изследванията на растителния геном и селекцията на растенията.
Приложението на съвременните молекулярно-генетични методи в растениевъдството е един от важните подходи
за генетичното подобряване, съхраняване и увеличаване на производството на растителните генетични ресурси.
Приносът на молекулярните технологии в селското стопанство е да се улесни използването на конвенционалните методи на отглеждане на растенията чрез развитието на нови технологии с цел увеличаване на икономическата ефективност на селското стопанство. В настоящият обзор се разглеждат някои основни молекулярни техники и предимствата на най-широко използваните ДНК маркери за определяне на интер- и интра-специфичното
генетично разнообразие в растителните популации, молекулярното картиране, идентифицирането на гени за
устойчивост на биотични и абиотични фактори и маркерната селекция, чрез които се цели подобряване на ценните стопанско-полезни признаци на земеделските култури и се предлагат нови възможности за създаване на
високопродуктивни сортове в контекста на устойчивото развитие на аграрния отрасъл.
Ключови думи: геномика, растителен геном, молекулярна селекция, генетично подобряване, устойчиво развитие, гени за устойчивост на болести, гени за устойчивост на абиотични фактори, биологично земеделие.
Keywords: genomics, plant genome, molecular breeding, genetic improvement, sustainable development, genes for
disease resistance, genes for resistance to abiotic factors, organic farming.
JEL: Q01.

тичното подобряване на земеделските култури в
контекста на устойчивото развитие на аграрния
отрасъл.
Най-новата концепция за устойчивото развитие през ХХ век е възприета на конференцията
на ООН по околната среда и развитието в Рио
де Жанейро през 1992 г. Тя гласи, че устойчивото развитие е: „Процес на промяна, при който
експлоатацията на ресурсите, насочеността на
инвестициите, ориентирането на технологиите и
на институционалните промени са в хармония
помежду си и увеличават текущия и бъдещ потенциал, с който да се осигуряват човешките
потребности и стремежи”.
Български колектив от автори – Велчев, Вълев, Борисов дава следното определение за
устойчиво земеделие (1997): „Съвременното
екологосъобразно устойчиво земеделие означава на практика стремеж към достигане на потенциално възможните за даден агроекологичен
район добиви с високи биологични стойности на
реколтата чрез подходящо определена агротехника, гарантираща едновременно запазване и
повишаване на почвеното плодородие и опазване на природната среда”. Тук авторите поставят в основата на устойчивостта агроекологията. Това не е случайно, защото от нея зависят
производствените резултати, екологосъобразността на производството и характерът на труда.

Увод
Световната наука и практика са в процес на
изясняване и обогатяване на теорията за устойчивото развитие. То се разглежда в икономически,биологичен, социален, технологичен и екологичен аспект. Най-разпространено е разбирането за устойчивост във връзка с екологията, според което една земеделска система се смята за
устойчива, когато не предизвиква поражения на
околната среда.
За да бъде икономически ефективно, екологично съвместимо и социално отговорно е необходимо от икономическа гледна точка устойчивото развитие да е конкурентно способно произвеждайки продукти с високо качество, които да
удовлетворяват потребителското търсене и
осигуряват стабилни доходи за земеделските
стопани. От гледна точка на екологична съвместимост то трябва да прилага ресурсоспестяващи методи на производство, които запазват или
подобряват условията на средата, и от социална – земеделието да осигурява подобряване на
качеството на живот на земеделските стопани и
на потребителите на техните продукти.
Един от основните икономически показатели
за устойчиво развитие на земеделието е усвояването на технологиите и иновациите.
В този контекст целта на настоящата работа
е да се опишат основните съвременни молекулярни техологии и тяхното приложение за гене-
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Многофункционалността на устойчивото земеделие показва, че неговото реализиране се
нуждае от прилагане на интегриран подход и
разработване на общонационална стратегия,
която е икономически приемлива от цялото общество. Основните препоръки за разработване
на националната стратегия за устойчиво земеделие в нашата страна са насочени към съвместно развитие на конвенционалното (основно
за култури, като пшеница, ръж, ечемик, ориз и
зеленчуци), биологичното (малина, къпина, боровинки, маслодайна роза, лоза и др.) и биотехнологично земеделие (комерсиализация на ГМ
сортове царевица и картофи, преминали успешно експерименталните изпитвания).

телите и на продажбите на биологични продукти.
В България основните проблеми на биологичното земеделие са:
- прозводство на продукти, без пестициди,
неорганични химични торове (нитрати) и
химични средства за растителна защита;
- отглеждане на растения, устойчиви на
болести, неприятели и паразити.
Решенията на тези проблеми е с помощта
на:
- производство на сертифициран здрав и
качествен семенен и посадъчен растителен материал;
- маркерна селекция на основата на ДНК
маркери за ускоряване на селекцията като рутинна практика (например за пшеница, ечемик, царевица, ориз, слънчоглед,
роза, маслодайна роза, тютюн, ягодоплодни и други);
- селекция за устойчивост на болести (фитопатогени) и създаване на имунни и устойчиви сортове;
- производство на обезвирусен посадъчен
материал – чрез in vitro технологии;
- възстановяване на традиционни български сортове и оценка на генетичното разнообразие като елемент на устойчивото
развитие чрез използване на ДНК маркерите.
Конвенционалното отглеждане на различните култури отнема време и много зависи от условията на околната среда. Получаването на
нови сортове отнема между 8 и 12 години и дори тогава възможността за одобрение на сорта
не е сигурна. Следователно селекционерите са
крайно заинтересовани от новите технологии,
които могат да направят тази процедура поефективна.

Биологичното земеделие като пример на
устойчиво земеделие
Пример за устойчиво земеделие в нашата
страна е биологичното земеделие. Това е
система за управление на селскостопанските
продукти като обслужва възстановяването и
рециклирането на природните ресурси. Съгласно САЩ и регламентите на ЕС за органично
земеделие, (USDA, 2002; Съвета на Европейския съюз, 2007) се забранява употребата на
синтетични пестициди, хербициди, изкуствени
торове, растежни регулатори, генетично модифицирани организми (ГМО), характерни за биотехнологичното земеделие и получени чрез метода на генетична трансформация вкл. химически вещества и ензими, произведени с ГМО и
употребата на антибиотици и хормони. Тези
забрани се основават на основните ценности на
биологичното земеделие, формулирани като
четирите принципа за здраве, екология, грижи и
справедливост [9]. Тези принципи са свързани
също и със селекцията в земеделието и предоставят насоки за бъдещото му развитие.
В резултат на това три вида въпроси често
са повдигнати в дебати, за да се аргументира
защо ГМО не са съвместими с биологичното
земеделие:
- рискове за здравето и околната среда;
- социално-икономическите заплахи за доминирането на мултинационални компании в контролиране на хранителновкусовата промишленост;
- фактът, че ГМО се считат за продукт на
редукционния подход към живот.
Биологичното производство използва техники за подпомагане устойчивостта на екосистемите и намалява замърсяванията. Този начин
на производство започва да се развива в първата половина на 20 век в Германия, Великобритания и Швейцария. През 80-те години редица
нови инициативи дават път за развитие на производството, увеличаване броя на производи-

Молекулярната маркерна технология и приложението и в селекцията на земеделските
култури
Молекулярната маркерна технология предлага възможността за разширяване обхвата на
нови подходи за подобряване стратегиите на
селекцията. Приносът на молекулярните технологии в селското стопанство е да се улесни
приложението на традиционните методи на селекция на земеделските култури чрез развитието на нови технологии за увеличаване на ефективността на селското стопанство. Молекулните
маркери са диагностично средство за селекция
и следователно тяхното използване не е директна намеса или промяна на генома на ДНК ниво.
Генетичният маркер е ген или ДНК секвенция
с известна локализация на хромозомата и свързана с друг ген или признак.
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В молекулярно-генетичните и биохимични
изследвания на организмите и популациите се
използват два основни вида генетични маркери:
морфологични и молекулни маркери.
Морфологичните маркери се наричат още
фенотипни маркери и чрез тях различията между индивидите се установяват по фенотипни
признаци. За морфологични маркери може да
бъдат използвани само тези признаци, които се
контролират от единичен локус и тяхната експресия е възпроизводима, независимо от условията на средата.
Молекулните маркери от своя страна са биохимични маркери - вариации в белтъчните
молекули и ДНК – маркери - свързани с различията в структурата на ДНК.
Генетичните маркери се използват за характеризиране на:
- фенотипното разнообразие (фенотипните
признаци);
- хромозомно разнообразие (на ниво кариотип);
- имунологично разнообразие (HLA антигени);
- протеиново разнообразие (изоензими);
- ДНК разнообразие (полиморфизъм на
ДНК последователности).
Фенотипните признаци при растенията, използвани като морфологични маркери (височина, ширина, брой на съцветията, маса на семената, диаметър на питата) имат полигенно
унаследяване и зависят до голяма степен от
факторите на средата, което е причина за голямото им вариране.
При изследване на признаци от икономически важен характер в растениевъдството - здравина, устойчивост към болести, толерантност
към стресови фактори - засушаване, засоляване, студ и други приложението на морфологичните маркери в селекцията се затруднява както
поради плейотропното и епистатично междугенно взаимодействие, така и от необходимостта от
повторения на експериментите, които включват
в голяма степен взаимодействие между генотипа и средата. Доминантно - рецесивното унаследяване на морфологичните признаци в схемите на многократни кръстосвания затруднява
тяхното използване. В природните и сортовите
популации отборът се води по фенотипни, морфологични белези, при което се елиминират или
остават скрити генотипните възможности.
През последните десетилетия навлезе широко развитието и използването на молекулярните маркери за определяне на вътре- и междувидовата вариабилност и измести класическият генетичен анализ. Чрез молекулните маркери селекцията от фенотипна се насочва изцяло към генотипна, което води до утвърждаване

на генотипове, детерминиращи максимален
брой ценни положителни качества. Натрупването на информация относно различни QTLs (локуси за количествени признаци) води до преминаване към т.н. ускорена селекция, или маркерна селекция (MAS). Чрез маркерната селекция
подлежащия на отбор признак се установява на
ранен етап от развитието на организма, което
води до съкращаване и подобряване на селекционния процес.
Изследването на полиморфизма на белтъците, в т.ч. както резервни така и ензими дава необходимата информация за генотипа на индивида. Полиморфните различия се проявяват на
аминокиселинно ниво позволявайки да се открие белтъчния полиморфизъм и да се използват
като полиморфен биохимичен маркер, който не
е зависим от условията на средата.
Изоензимите и резервните белтъци се използват като биохимичен молекулен маркер в
популационно-генетичните и филогенетични
изследвания, за установяване на взаимовръзките с количествени признаци, в идентифицирането на сортове и линии, за съставяне на RFLP
карти, в определянето на системата на кръстосване и селекционните параметри, които са основните фактори, детерминиращи генетичната
структура на популацията, за съхранение и поддържане на генетичните ресурси. Открити са
специфични белтъчни маркери за интрогресия
на генетичната плазма от дивия родственик
(теосинте) на царевицата с цел ефективен отбор по качество в ранните генерации. Наличието на различни изоензимни генотипове между
индивидите на един и същ сорт показва вътресортово вариране. В зависимост от това може
да се определят три основни групи сортове:
клонални, линии-сортове и кръстосаноопрашени. Биохимичните маркери се използват за доказване на генетичната хетерогенност при самоопрашващи култури като ечемик, пшеница и
други както и за изследване на сортовата чистота на семената в съвременното производство
на семената.
ДНК маркерите осигуряват по-голяма и подостоверна информация от морфологичните и
биохимични маркери. Те са фенотипно неутрални маркери и позволяват сканиране на целия
геном. Тези основни характеристики ги определят като високоинформативни средства в генетичния анализ и дават възможност да бъдат
широко използвани за генетичното подобряване
на земеделските култури в нашето съвремие.
Молекулярните маркери в ядрената ДНК
представляват полиморфизми в нуклеотидната
последователност и се наричат ДНК-маркери.
Съществуващите полиморфизми в генома позволяват те да бъдат използвани като маркери за
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оказват плейотропен ефект върху признаците с
икономически ефект (QTL). На базата на посочените свойства и предимства, ДНК маркерите
намират приложение във фундаментален и
приложен аспект чрез включването им в традиционните и неконвенционалните селекционни
стратегии.
Приложният аспект на ДНК маркерите е
свързан с чисто икономически интереси - производство на сертифициран посадъчен материал
и генотипиране на наличните растителни генетични ресурси в колекциите на селскостопанските институти, определяне на чистотата и отсъствието на примеси в хибридни семена, защита
на авторските права на селекционерите върху
конкретен сорт, контрол върху износа на стопанска продукция, създаване на сортове с подобрени качества на основата на селекционна
програма, основаваща се на приложението на
ДНК маркери.
Генотипирането на наличните растителни генетични ресурси и молекулна диагностика на
фитопатогени с помощта на молекулни маркери
има както чисто научно, така и важно стопанско
значение. Създаването на колекции от генетична плазма от различни представители на един и
същи вид на база ДНК маркери включва избор
на конкретен растителен вид; съхранение и
създаване на колекция от отделните представители на вида (in situ и ex situ); характеризиране,
оценка и интродукция на колекцията в селекционни програми. С помощта на ДНК маркерите се
установява доколко близки или отдалечени са
два генотипа, доколко различни или подобни са
определени екотипове или цели растителни или
фитопатогенни популации. Посредством PCR
технологията се осъществява най-точната диагностика на видове, щамове и раси докато напр.
при серологичните методи (ELISA) е възможно
диференцирането на патогените най-често на
ниво родова принадлежност.
Генотипирането може да се осъществи чрез
SNP и SSR технологиите. За генотипиране посредством микросателитните маркери се прилага
PCR амплификация на определени ДНК фрагменти и фрагментен анализ в акриламидна среда. Генотипирането чрез SNP технологията се
осъществява с помощта на различни подходи:
PCR-RFLP, Алел-специфична олигонуклеотидна
хибридизация (Allele Specific Oligonucleotide,
ASO), Пиросеквениране (Pyrosequencing), Matrix
Assisted Laser Desorption Ionization time of Flight
(MALDI-TOF) масс спектрофотометрия, количествен PCR (Real-Time и TaqMan PCR), DNA
Microarray (ДНК чип) технология.
Преди кръстосването (хибридизация) за получаване на нова линия, има няколко приложения на ДНК-маркерите, при които данните могат

идентификация и разграничаване на представителите на един и същ вид, а също и за междувидова и междуродова диференциация. Маркерите, свързани/скачени с интересуващия ни
признак могат да бъдат използвани за неговата
ранна диагностика, а на базата на установената
му точна локализация върху определена хромозома се построяват генетични карти. ДНК маркерите позволяват да се изследват различията
в експресията на отделните признаци.
Основните молекулни маркери, използвани в
селекцията на растителните видове са микросателитните маркери (SSR), полиморфизмите по
дължината на рестрикционните фрагменти
(RFLPs), минисателитите (VNTR), полиморфизмите по дължината на амплифицираните фрагменти (AFLP), междумикросателитния полиморфизъм (ISSR) и единичните нуклетидни полиморфизми (SNP).
Приложението на молекулярната маркерна
технология в селекцията на стопански значимите признаци на земеделските култури в биологичното земеделие е в следните три основни
направления:
- приложение на ДНК маркерите за генотипиране, оценка и характеризиране на
растителните генетични ресурси и тяхното разнообразие;
- молекулярна диагностика на фитопатогени;
- маркерна селекция (МАS).
Приложение на ДНК маркерите за генотипиране, оценка и характеризиране на растителните генетични ресурси и молекулярна диагностика на фитопатогени
Използването на биоразнообразието е една
от централните мерки за създаване на устойчивост в рамките на фермата екосистема. Съвременното развитие на ДНК технологиите позволява оценка на генетичното разнообразие посредством идентификация на голям брой полиморфизми на равнище ДНК секвенции. Оценката на това генетично разнообразие е генетичната основа за наблюдаваното фенотипно разнообразие. В този контекст, молекулните маркери,
разкриващи вариациите на ДНК ниво са ефективен индиректен подход за характеризиране на
генетичните ресурси в земеделието. В сравнение с останалите маркери - морфологични и
биохимични, ДНК маркерите притежават уникални генетични свойства и преимущества, което ги прави изключително полезни в молекулярно-генетичния анализ на растителния геном.
Тези маркери имат голямо геномно покритие,
проявяват кодоминантен тип на унаследяване и
мултиалелната им проява обуславя над 70%
ниво на хетерозиготност. ДНК маркерите не
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да бъдат полезни за селекцията, като сортова
идентичност, оценка на генетичното разнообразие, избор на родителите и потвърждаване на
хибридите. Традиционно, това се осъществява
на база визуален подбор и анализ на данни,
основаващи се на морфологичните характеристики.

на генетичното разнообразие в генофонда на
наличните сортове като един от основните инструменти на биологичното земеделие в изграждането на устойчивост в агро-екосистемите.
QTL картиране и маркерна селекция (MAS)
Фундаменталната основа на растителната
селекция е подборът на специфични растения с
желани качества. Повечето от важните агрономически признаци на земеделските култури са
сложни полигенни по своят характер на унаследяване и са контролирани от QTL. Целта на
растителната селекция е да се съберат желани
комбинации от признаци респективно гени в
нови сортове. Стандартната техника за селекция на земеделските култури включва оценяване на размножаваща се популация за един или
повече признаци в полето или в оранжерии
(напр. важни икономически признаци, устойчивост на болести или стрес толерантност), или с
химически тестове (напр. качеството на зърното) в няколко поколения. Колкото по-голям е
броят на гените, сегрегиращи в популацията,
толкова по-голям размер на популацията е необходим, за да се идентифицират специфични
генни комбинации. Традиционните програми за
селекция обикновено се основават на стотици
или дори хиляди популации. Целият този процес
включва разходи и значителен период от време
(5-10 години за идентификация на елитни линии). Предвид обхвата и сложността на конвенционалната селекция, новите молекулярни технологии и маркерната селекция предлагат много
по-добри възможности за селекция на желани
качества за по-кратък период от време.
Основните предимства на маркерната селекция пред конвенционалната фенотипна селекция са:
- Улесняване на фенотипния скрининг, което може да спести време, средства и
усилия.
- Подборът може да се извършва на етапа
разсад. Това е полезно особено за признаци, които се проявяват в по-късните
стадии на развитието. Следователно
растенията с нежелани генотипове могат
бързо да бъдат премахнати. Това има голямо предимство в селекционния процес
и води до неговото съкращаване.
- Създава се възможност да бъдат избирани единични растения. При използването на конвенционалните скрининг методи за много признаци селекцията на
единични растения е невъзможна поради
влиянието на външните фактори.
- С MAS, отделните растения могат да бъдат избрани въз основа на техния генотип. За повечето признаци, хомозиготни-

Сортова идентичност/оценка на „Чистота”
На практика, семена от различните таксономични групи често се смесват поради трудностите при работа с голям брой на семенни проби,
използвани в рамките на селекционните програми. Маркерите могат да се използват за
потвърждение на идентичността на отделните
растения чрез генотипиране. Поддържането на
високи нива на генетичната чистота е от съществено значение в производството на хибриди на
зърнените култури с цел да се използва хетерозис. В хибридизацията на ориза напр. се използват SSR и STS маркери, за да се потвърди
чистота. С тях се улеснява значително селекцията, в сравнение с традиционните схеми, които
използват стандартните растежни-тестове, които включват отглеждане на растенията до зрялост и оценка на морфологичните признаци.
Оценка на генетичното разнообразие и избор
на родители
Селекцинните програми зависят от високото
ниво на генетичното разнообразие за постигане
на напредък в селекцията. Разширяването на
генетичната база на основния материал за селекция изисква идентифициране на различните
таксономични групи за хибридизация с елитни
сортове. ДНК маркерите са незаменим инструмент за характеризиране на генетичните ресурси и осигуряване на селекционерите с поподробна информация, което ще им помогне
при избора на родители.
Изследване на хетерозис
За производство на хибридни култури, особено при царевица и сорго, ДНК маркерите се
използват, за да се определят хетерозисните
групи, които проявяват хибридна жизненост.
Получаването на инбредни линии за използването им в производството на хибриди отнема
много време и е скъпа процедура. На база ДНКмаркери може да се предскаже точното ниво на
хетерозис.
Гореописаните методи са основни за оценка
на генетичното разнообразие на растителните
популации. Всички посочени ДНК маркери са
генотипната основа и успешно се включват в
маркерната селекция като изключителен надежден метод за подобряване на интрогресията
на „екзотични” и диви алели с цел увеличаване
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те и хетерозиготни растения не могат да
бъдат разграничени чрез конвенционалния фенотипен скрининг.
Тези предимства могат да бъдат използвани
от селекционерите, за да се ускори процеса на
селекция (до 2-3 години) и намали на общия
брой на линиите, които трябва да бъдат тествани.
Установени са следните взаимоотношения
между QTL и MAS:
- Ако наследствеността е висока, генотипните стойности са добре оценени от фенотипа и тежестта дадена на маркерите е
еквивалентна на фенотипната селекция.
- MAS не е ефективна при селекционен
индекс от 5% и коефициент на унаследяемост на признака <0,15.
- Ефективността на MAS намалява, когато
броят на QTL се увеличава.
- Ефективността на MAS се увеличава, когато индивидуалната QTL вариацията
обуславя голяма част от генетичното вариране.
Успехът на MAS зависи от връзката между
маркерите и гените на интересуващите ни количествени признаци. Най-благоприятната ситуация за провеждане на маркерна селекция е в
случаите когато молекулният маркер е изолиран
в генът, който представлява интерес. Това е
генната селекция (ГС). Селекцията чрез маркери намиращи се в неравновесна връзка с QТL
гена е LD-маркерна селекция. Когато маркера се
унаследява свързано с QТL [LE] гена селекцията може да се нарече нарече LE-MAS и това е
най-трудната ситуация за прилагане на MAS.
Основен принцип при създаване на новите линии е ДНК маркерите да се интегрират в конвенционалните схеми на селекция или да заместват конвенционалната фенотипна селекция.

Третото ниво на маркерната селекция
включва избор на беккрос потомство с найдобри качества на рекурентния родителски геном чрез използване на маркери, които не се
унаследяват свързано с таргетния локус.
Маркерна селекция за създаване на устойчиви сортове
Използването на молекулярни маркери и хетерозиготни растения може да се приложи в
обратното кръстосване до окончателното получаване на желания признак. Освен това, МАS е
особено ценна за признаци, които е трудно или
невъзможно да бъдат селекционирани напр.
такива включени в селекционните програми за
устойчивост, когато естествената зараза, причинена от патоген не е налична и/или изкуственото заразяване е забранено, като например
карантинните патогени. Включването на молекулните маркери в селекцията за получаване на
сортове за органично земеделие позоволява
комбинирането на селекционните програми в
конвенционалното и биологичното земеделие за
развитие на рентабилно земеделие. Маркерната
селекция е не-ГМО стратегия и има редица предимства за подобряване ефективността на селекционните програми за получаване на подобре адаптирани сортове.
Използвайки класическите техники в растениевъдството, растениевъдите са създали устойчиви сортове, адаптирани към различни фитопатогени. Например пирикулариозата, причинена от гъбния патоген Magnaprothe grisea Cav.
[анаморфа Pyricularia grisea (Кук) Sacc.] е едно
от най-сериозните заболявания на ориза в целият свят. Контрол на заболяването по света се
е позовал на комбинация от химични фунгициди
и на интегрирана културална практика. За последните няколко години, селекцията е постигнала значителен напредък в посока повишаване
на устойчивостта на гостоприемника към това
заболяване, но предстои да се реализира развитието на трайно устойчив сорт. Използването
на устойчиви сортове ориз е мощен инструмент
за намаляване използването на екологично разрушителни пестициди. Въпреки, че вече има
създадени устойчиви сортове, оризопроизводството остава заплашено от взрив на болестта
поради неустойчивостта на ориза към гъбния
фитопатоген. Последните постижения в геномиката на ориза осигуряват допълнителни инструменти на растениевъдите за разработване на
системи за производство на ориз, които могат
да бъдат екологосъобразни.
Маркерната селекция е изключително мощна
в селекцията на устойчивост на пирикулариоза,
защото резистентните фенотипове са кодирани
от един или няколко гена. Устойчивостта се уп-

Маркерна беккрос селекция
Обратното кръстосване е широко използвана
технология в растителната селекция. Обратното
кръстосване е метод най-общо използван да
включва един или няколко гени в адаптирани
или елитни сортове. Употребата на ДНК маркери в обратното кръстосване увеличава ефективността на селекцията. Три основни нива на
маркерно обратно кръстосване могат да бъдат
описани. В първото ниво маркерите могат да
бъдат използвани в комбинация с или да заместят конкретния ген или QTL. Чрез този метод
може да се извърши скрийнинг и на рецесивни
алели, което е трудно за конвенционалните методи. Второто ниво включва избор на беккрос
потомство с рекомбиниран прицелен ген маркер, известно като „рекомбинантна селекция”.

104

ИНОВАТИВНИТЕ МОЛЕКУЛЯРНИ ТЕХНИКИ ЗА ПО-ЕФЕКТИВНО ПОДОБРЯВАНЕ ГЕНОФОНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ...

равлява от специфичното взаимодействие на
резистентен (R) ген на ориза с определен авирулентен ген на патогена. След първоначалното
определение на гените за резистентност (R)
гени от Flor (1942), много R гени са били идентифицирани. В зависимост от наличието/липсата на тези R гени и на съответстващия
авирулентен продукт, взаимодействието може
да бъде несъвместимо (растението е устойчиво)
или съвместимо (растението е чувствително).
Много R гени са идентифицирани в ориза и повечето са NBS-LRR гени. Пирикулариозните
авирулентни гени са силно нестабилни и поради
тази причина не са лесно проследими. R-гените
са по-стабилни за маркиране на устойчивостта.
Пирикулариозните R-гени са един важен компонент на много растителни фактори действащи
като сложен и многостранен защитен механизъм срещу патогените. Определен брой пирикулариозни R-гени в различни комбинации са били
включени в разнообразни сортове от класическия начин на селекция. Включването на стабилна комбинация от пирикулариозни R-гени в подобрен оризов генофонд продължава да бъде
главен фокус на оризовите селекционни програми по целия свят. Досега са идентифицирани
около 40 главни гена на пирикулариоза, около
30 гена са били картирани на различни оризови
хромозоми и са разработени много ДНК маркери. Наложително е да се използват ДНК маркери, идентифицирани в рамките на гена или от
съпътстващия района на гена като инструмент
за ефективна маркерно-селекционна стратегия
за подобряването на ориза и създаване на сортове ориз с широк спектър на трайна устойчивост на пирикулариоза.

-

-

ционни български сортове и оценка на генетичното разнообразие като елемент на устойчивото развитие чрез използване на ДНК
маркерите.
Традиционните фенотипни методи за селекция на земеделските култури, включени в
конвенционалната програма може да бъдат
допълнени или заместени с иновативните
молекулни технологии, осигуряващи бърза и
надеждна селекция на съществуващите и
създаване на нови приоритетни сортове и
линии. Степента, до която MAS може да бъде използвана ефективно в селекционните
програми за биологичното земеделие се определя от специалните нужди за биологично
земеделие и възможностите за подобряване
на фенотипната селекция.
Съвместното съществуване на трите типа –
конвенционално, биологично и биотехнологично земеделие в България е възможно с
цел развитие на конкурентно-способно земеделие в Европа.
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Изводи и препоръки
- Биологичното земеделие в България трябва
да бъде поставено на научни основи. Необходимо е да се запълни липсата на познания в сектора на биологичното земеделие
относно предимствата и недостатъците на
молекулярни маркери и маркерна селекция,
което е неизменна предпоставка за приемане на новите технологии и ползите от тяхното приложение.
- Прилагане на молекулярно-генетични методи в биологичното земеделие за производство на сертифициран здрав и качествен семенен и посадъчен растителен материал,
маркерна селекция на основата на ДНК маркери за ускоряване на селекцията като рутинна практика (например за пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, роза, маслодайна роза, тютюн, ягодоплодни) и създаване
на имунни и устойчиви сортове на болести
(фитопатогени), възстановяване на тради-
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INNOVATIVE MOLECULAR TECHNIQUES FOR IMPROVING EFFICIENCY OF CROPS
GENE POOL AS AN APPROACH TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Velichko Traykov, Denis Viryanski, Rosica Nikolova, Atanaska Teneva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Rapid advances in genomics and molecular development of new technologies in recent decades have increasingly
greater impact on plant genome research and plant breeding. The application of modern molecular genetic methods in
crop breeding is one of the important approaches for genetic improvement, conservation and increased production of
plant genetic resources. The contribution of molecular technologies in agriculture is to facilitate the use of conventional
methods of growing plants through the development of new technologies to increase the economic efficiency of agriculture. In this review identified certain basic molecular techniques and the benefits of the most widely used DNA markers to
determine the inter-and intra-specific genetic variation in plant populations, molecular mapping, identification of genes
for resistance to biotic and abiotic factors and marker selection which are aimed at improving the economic useful valuable indications of crops and offer new opportunities to create highly varieties in the context of sustainable development
of the agricultural sector.
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ПОЛИТИКА НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В КОНТЕКСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО И
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ И
ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ХРАНИ
Виолета Блажева
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
Резюме
Темата за генетично модифицираните организми и генетично модифицираните храни предизвиква широка
дискусия в обществените среди. Съвместното съществуване на генетично модифицирани организми с конвенциалното и биологичното земеделско производство е пряко свързано с практическия избор на потребителите и на
селскостопанските производители да се съобразяват с индивиддуалните предпочитания и икономическите възможности, като отчитат правните задължения във връзка с обозначаването на генетично модифицирани организми. Концепцията за производството на генетично модифицирани организми и генетично модифицирани храни
е несъвместима с концепцията за биологично производство и възприятието на потребителите за биологични
продукти. Глобализирането на хранителната верига постоянно води до нови предизвикателства за производителите и рискове за здравето и интересите на потребителите в Евросъюза. Основна цел на европейската политика
за безопасност на храните е постигане на възможно най-високо ниво на защита на човешкото здраве по отношение на храните.
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При храните това може да е микроорганизъм,
например определени бактерии в сиренето или
маята за хляб и бира. Възможно е организмът
да е растение или животно, въпреки че все още
няма генетично модифицирани животни, използвани при производството на храни. Генетично
модифицираните храни се получават от или съдържат генетично модифицирани организми.
Разликата между генното инженерство и
традиционните (конвенционални) методи за
размножаване на организмите се състои в това,
че при конвенционалните методи природните
ограничения не позволяват произволно комбиниране на генетичен материал между растения
и животни или дори между определени видове
растения. При генното инженерство такива ограничения не съществуват - гените могат да се
прехвърлят от цветя към картофи, от бактерии
към животни и т. н. В резултат от това се получават организми с нови качества, които в част от
случаите не могат да бъдат получени чрез естествено размножаване или стандартните техники на селекция. Например, генетично модифицираният домат представлява генетично модифициран организъм. Ако такъв домат бъде
използван при производството на кетчуп или
пица, тези продукти ще бъдат класифицирани
като генетично модифицирана храна. Други
примери за генетично модифицираните храни
са конфитюрът от генетично модифицираните

Увод
Темата за генетично модифицираните организми и генетично модифицираните храни е
особено актуална към настоящия момент от
гледна точка на: провежданата европейска селскостопанска политика (в т.ч. и в България); биологичното производство; продоволствената
сигурност; глада в световен мащаб; световната
икономическа криза и други. Настоящата разработка е насочена към проблемите при производството и пазарите за реализация на селскостопанска продукция, в т.ч. и биологична продукция от гледна точка на формиралите се становища по отношение на генетично модифицираните организми и генетично модифицираните
храни. В тази насока акцент се поставя върху
концепциите за производството на селскостопанска продукция и европейската политика по
отношение на производството и разпространението на генетично модифицирани организми и
генетично модифицирани храни.
1. Концепции за производството на селскостопанска продукция
1.1. Концепция за производството на генетично модифицирани организми
Генетично модифицираният организъм е организъм (с изключение на човека), чийто генетичен материал е изменен. Точно избрани гени от
един организъм се включват в друг организъм, с
което му се придават нови характеристики [1].
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плодове или пюрето от генетично модифицирани картофи [1].
Генетичната модификация се използва в земеделието главно за създаване на устойчиви на
болести, неприятели и хербициди растения, както и за подобряване на вкусовите и хранителните качества на продуктите. Растенията, използвани за производство на храни, са основната
група организми, които се изменят генетично.
Повечето генетични изменения на земеделски
култури целят повишена устойчивост към препарати за растителна защита - хербициди, вредители или причинители на болести по растенията. В литературата се посочва, че по този начин се намаляват загубите и се повишават земеделските добиви.
Учени, ангажирани с биотехнологични изследвания и фермерски организации, застават
зад позицията фермерите да имат правото да
определят кои култури най-добре отговарят на
нуждите им, като това включва и генетично модифицирани култури, одобрени за използване
съгласно изискванията на регулаторната система на Европейския съюз [2].
Според данни на Организацията по прехрана
и земеделие към ООН (ФАО) към 2050 г. фермерите ще трябва да произвеждат 70% повече
храна с по-малко въздействие върху околната
среда и върху приблизително същата обработваема земя. Привържениците на концепцията за
генетично модифицираните организми считат,
че фермерите имат нужда от култури, които дават по-високи добиви на декар, използват подобре водата, зависят по-малко от пестициди и
торове и имат подобрена хранителна стойност.
Според тях, досега няма единствена такава
технология, която да реши тези комплексни
предизвикателства самостоятелно, но съвременната биотехнология, съвместно с конвенционалната селекция могат в значителна степен
да спомогнат за решаването им. Те считат, че
съвременната биотехнология може да помогне
за преодоляването на някои от ограниченията
на конвенционалната селекция. В тази насока
значителна част от научните изследвания имат
за цел да създаване на култури с подобрена
устойчивост към болести и неприятели и подобрени хранителни качества. И по-конкретно
твърдението, че генното инженерство може да
бъде значително по-бърз метод от конвенционалната селекция, значително по-прецизен от
класическите селекционни подходи и може да
се използва за пренос на гени, които трудно или
въобще не могат да се пренесат с използването
на стандартните техники на кръстосване.
Значителна част от съвременните научни изследвания в областта на селскостопанските биотехнологии имат за цел да повишат икономи-

ческата, социалната и/или екологичната устойчивост на производството на храна, фуражи и
биомаса. Правителствата и международните
организации са инвестирали и продължават да
инвестират значителни средства в разработването и развитието на съвременните селскостопански биотехнологии.
Стотици генетично модифицирани сортове
растения са отглеждани по света в продължение на години на територия от милиарди декари
от десетки милиони фермери като това, твърди
се, е довело до реализирането на значителни
икономически, социални, здравни и екологични
ползи. В Европейския съюз са одобрени за отглеждане само два типа генетично модифицирани култури като същевременно в няколко европейски страни отглеждането им е забранено.
Едновременно с това Общността, твърди се,
внася огромни количества генетично модифицирани продукти, отглеждани извън нейната територия.
Широкомащабното отглеждане на генетично
модифицирани култури от фермерите започва
през 1996 г. със соя и рапица, устойчиви на хербициди, както и на царевица и памук, устойчиви
на насекоми-вредители. От тогава до сега отглеждането на генетично модифицирани култури
в глобален мащаб бележи среден ежегоден
ръст от над 10%.
Данните показват [2], че в света през 2011 г.
са отглеждани около 1,6 млрд. дка в 29 страни,
от над 15 млн. фермера, половината от които дребни. Най-големи площи от генетично модифицирани култури има в Северна Америка (Канада, САЩ), следвани от Южна Америка (Аржентина, Бразилия) и Азия (Китай, Индия). През
2011 г. генетично модифицирана царевица, устойчива на насекоми, е отглеждана на около
1 150 000 дка в 6 страни на Европейския съюз,
което представлява ръст от 26% спрямо 2010 г.
Според привържениците на концепцията за
генетично модифицирани организми регулаторната система на Европейския съюз по отношение на генетично модифицираните организми не
функционира нормално, тъй като редица решения не се вземат в рамките на определените
срокове и/или не се базират на правния критерий за научно обосновано провеждане на анализа на риска. Те твърдят, че ежегодно Евросъюза внася еквивалента на продукцията от над
150 млн. дка генетично модифицирани култури
за да изхранва своя животновъден сектор, с което изривява съществено пазара.
1.2. Концепция за производството на биологична продукция
Правното основание за производство на биологични храни и провеждане на биологично
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селско стопанство в Общността е Регламент
(ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г.
относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на
Регламент (ЕИО) № 2092/91 Регламент (ЕО) №
834/2007 [3] и регламентите за изпълнение, Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) №
834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и Регламент (ЕО) №
1235/2008 на Комисията от 8 декември 2008 г.
за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави.
Биологичното производство е съвкупна система за управление на земеделието и производство на храни, в която се съчетават найдобри практики по отношение опазване на
околната среда, висока степен на биологично
разнообразие, опазване на природните ресурси,
прилагане на високи стандарти за благосъстояние на животните и производствен метод, съобразен с предпочитанията на някои потребители
към продукти, произведени чрез използване на
естествени вещества и процеси.
Преработените храни следва да се етикетират като биологични само когато всички или
почти всички съставки от земеделски произход
са биологични. Необходимо е да се вземе под
внимание етикетирането на преработени храни,
съдържащи съставки от земеделски произход,
които не могат да бъдат получени по биологичен начин (риба и дивеч).
Знакът на Европейския съюз се използва при
етикетиране на продукти от преход към биологично производство или преработени храни, при
които не по-малко от 95% от съставките от земеделски произход са биологични. Когато се
използва знакът на Общността, се изписва и
обозначение за мястото, където са отгледани
земеделските суровини. Посоченият регламент
се прилага от 1 януари 2009 г.
От 1 юли 2010 г. производителите на пакетирани биологични храни са задължени да използват биологичното лого на Евросъюза, както
и да обозначават мястото на производство на
продуктите от земеделски произход. Използването на логото за обозначаване на биологични
храни от трети страни не е задължително.
Генетично модифицираните организми и
продуктите, получени от или чрез генетично модифицирани организми, са несъвместими с концепцията за биологично производство и възприятието на потребителите за биологични продук-

ти. Следователно, те не трябва да се използват
в биологичното земеделие, нито при преработването на биологични продукти. Целта е биологичните продукти да съдържат възможно наймалко генетично модифицирани организми. Не
се разрешава етикетиране на даден продукт
като биологичен, когато той е обозначен като
съдържащ генетично модифицирани организми,
състоящ се от генетично модифицирани организми или произведен от генетично модифицирани организми.
Възможно е един традиционен продукт да
бъде замърсен с генетично модифицирани организми при прибирането на реколтата, съхранението, транспортирането или преработката му.
Такива продукти не се етикетират като генетично модифицирани храни, ако следите от генетично модифицирани организми в тях са под
0,9% и присъствието на този материал е случайно и технически неизбежно. Това налага
участниците по веригата да докажат, че са взели всички необходими мерки за избягване съдържанието на генетично модифициран материал. Към неразрешените генетично модифицирани организми се проявява нулева толерантност. Не е позволено използването им в семена
или продукти.
Ензимите, които се използват широко при
производството на храни, се класифицират като
„технически помощни средства за преработка”.
Ако такива ензими са произведени с помощта на
генетично модифициран микроорганизъм, то те
не съдържат самия организъм или следи от генетичния материал и за тях не се прилагат правилата за етикетиране.
В страните извън Европейския съюз подобни
изисквания към етикетирането са изключение.
Това важи особено за Северна и Южна Америка,
където редица продукти (например зърнени
храни) съдържат съставки от генетично модифицирани житни растения или соя.
Главната причина за етикетирането е правото на потребителите да бъдат информирани
какво купуват и по този начин да направят своя
избор в съответствие с предпочитанията си.
2. Европейска политика за производството
на генетично модифицирани организми и генетично модифицирани храни
Съгласно Директива 2001/18/ЕО относно
съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда, Регламент (ЕО) № 1829/ 2003 относно генетично
модифицираните храни и фуражи и Регламент
(ЕО) № 1830/2003 относно проследяването и
етикирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от
генетично модифицирани продукти и за измене-

109

Виолета Блажева

ние на Директива 2001/18/, генетично модифицирани организми, както и храните и фуражите,
съдържащи или произведени от генетично модифицирани организми, трябва да бъдат надлежно етикетирани, за да бъде подсигурен информиран избор. Това означава, че продуктите,
изискващи етикетировка за генетично модифициране, трябва да бъдат отделени от продуктите, които нямат такава етикетировка [4].
Екологичните и здравните аспекти на отглеждането на генетично модифицирани култури,
се отнасят до мерките за техническото отделяне
и възможните икономически последици от смесването на генетично модифицирани култури с
култури, които не са генетично модифицирани.
Съгласно член 26а от Директива 2001/18/ЕО
държавите-членки могат да вземат подходящи
мерки на национално равнище, за да избегнат
случайното наличие на генетично модифицирани организми в други продукти. Препоръка
2003/556/ЕО на Комисията за насоките на развитие на националните стратегии и най-добри
практики с цел осигуряване съвместното съществуване на генетично модифицирани култури и
такива, отглеждани в условията на традиционното и биологично земеделие, има за цел да
помогне на държавите-членки да развият национални законодателни или други стратегии за
съвместно съществуване.
Издаването на разрешение за пускане на пазара на генетично модифицирана храна е продължителен процес, включващ оценка на риска
от потенциалните неблагоприятни ефекти от
генетично модифицирани организми и генетично модифицирани храни за човешкото здраве и
околната среда. Всеки генетично модифициран
организъм и всеки генетично модифициран хранителен продукт подлежат на индивидуално
разрешение. Решенията на Европейската комисия, Европейския орган по безопасност на храните и всички страни членки, са валидни за целия Европейски съюз. От 2004 г. се прилагат и
строги европейски изисквания към етикетирането.
Публичната информация, предоставяна чрез
националния компетентен орган, е задължителен и ключов елемент на европейското законодателство. Например, ако в България се отглеждат генетично модифицирани растения (независимо дали това се прави с експериментална или с търговска цели) трябва да се създаде
публичен регистър с информация за точното
място на отглеждане и конкретния сорт генетично модифицирана култура. По същия начин
трябва да се предоставя информация на обществеността за всички разрешени генетично модифициран организъм и генетично модифицирани храни.

Въз основа на публикувана информация за
европейските площи с генетично модифицирани
организми за периода 2006-2010 г. [5], се забелязва тенденция към намаление. Основен производител е Испания, следвана от Франция. Голям производител е и Румъния до приемането й
в Общността през 2007 г.
Най-големи световни производители на генетично модифицирани организми за периода
2006-2010 г. са САЩ (66 800 хил. ха), следвани
от Бразилия (25 400 хил. ха) и Аржентина
(22 900 хил. ха). За 2010 г. в процентно отношение това възлиза на 45,1% - САЩ, Бразилия 17,2% и Аржентина - 15,5%, от световното производство.
По отношение на световните площи, по култури генетично модифицирани организми, за
разглеждания период (от представената информация) през 2010 г. с най-голям относителен
дял е соята (51,5%), следвана от царевицата
(31,4%) и памука (11,9%).
Европейското
законодателство
въвежда
стриктни изисквания към етикетирането на генетично модифицирани храни. Ако храните съдържат, съставени са от, или са произведени от
генетично модифицирани организми, това трябва да бъде отразено на етикета им по съответния начин. Такива етикети трябва да присъстват
например, върху доматеното пюре от генетично
модифицирани домати, пицата, шоколада с лецитин от генетично модифицирани соеви зърна,
инстантните супи, глюкозния сироп от нишесте
от генетично модифицирана царевица, сладкарските изделия, сосовете, царевичното брашно,
пуканките и т. н. Генетично модифицираните
храни се подлагат на строг контрол по отношение на тяхната безопасност, затова преди да се
пуснат на пазара, се извършва оценка на риска
за здравето на хората и околната среда.
Европейският съюз цени своето богато кулинарно наследство и насърчава потребителите
да са осведомени по въпросите за качеството
на храните. За тази цел законодателството на
Общността защитава органичното земеделие и
качествените продукти и изисква потребителите
да бъдат информирани за наличието на генетично модифицирани организми в хранителните
продукти. Не само са създадени конкретни параметри за класифициране на органичните и
качествени хранителни продукти, но знаците за
лого за качество осигуряват на потребителите
гаранцията, че тези параметри са спазени. Пазарното предлагане на генетично модифицирани организми, предназначени за консумация от
хора или за храна на животните, е регулирано
на всички етапи и наличието им е посочено на
етикетите на продуктите. Предприети са и мерки
за осигуряване на законова рамка за контрол на
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разпространението и трансграничното движение
на генетично модифицираните организми.
Основанието за въвеждането на стриктни
изисквания към етикетирането на генетично модифицирани храни е правото на потребителите
да бъдат информирани какво купуват и по този
начин да направят своя избор в съответствие с
предпочитанията си.
Генетично модифицираните култури не могат
да бъдат решение на глобалните проблеми,
свързани с глада и бедността. Увеличаването
на производителността не е синоним на подобро разпределение на храните. Ефективното
решаване на проблема с продоволствената сигурност изисква приоритетно да се подобри достъпът до земя, да се насърчи по-справедливо
разпределение на богатството, да се засили
устойчивостта на търговските споразумения и
да се намалят колебанията на цените на суровините. Следователно глобалната продоволствена криза е проблем по-скоро на разпределението, отколкото на производството (световното
производство е равностойно на 150% от световното потребление) и затова изисква политическо и икономическо решение, а не предимно селскостопански иновации.
Проблемът на глобалната продоволствена
сигурност ще продължи да се изостря с бързото
увеличаване на населението. От тази позиция
се посочва важността на устойчивото селско
стопанство като решение на проблема с продоволствената сигурност и по-конкретно необходимостта от устойчиви и екологични селскостопански практики и технологии, а не задължително генетично модифицирани организми [6]. От
2006 г. досега държавите-членки са отбелязали
значителен напредък в разработването на законодателство в областта на съвместното съществуване на генетично модифицирани организми
и такива, които не са генетично модифицирани.
Въпреки, че отглеждането на генетично модифицирани култури в Общността среща противоречиви обществени реакции, няма конкретни
данни, доказващи практически затруднения при
въвеждането на генетично модифицирани култури в селското стопанство на Евросъюза.

тодите на селскостопанско производство. Безопасността на храните се изразява в споделената отговорност на всички участници (производители, държавни институции - контролни органи,
потребители) в хранителната верига с определени задължения. С въвеждането на единни
правила при етикетирането на храните се създават по-добри условия за лоялна конкуренция
при производството, продажбата и рекламата на
храните, както и се осигурява висока степен на
информираност и защита на потребителя.
Генетично модифицираните организми и
продуктите, получени от или чрез генетично модифицирани организми, са несъвместими с концепцията за биологично производство и възприятието на потребителите за биологични продукти. Следователно, те не трябва да се използват
в биологичното земеделие, нито при преработването на биологични продукти. Целта е биологичните продукти да съдържат възможно наймалко генетично модифицирани организми. Не
се разрешава етикетиране на даден продукт
като биологичен, когато той е обозначен като
съдържащ генетично модифицирани организми,
състоящ се от генетично модифицирани организми или произведен от генетично модифицирани организми. Посоченото дава основание да
обобщим, че е необходимо правителствата и
институциите на Европейския съюз да съсредоточат изследователските си програми върху
ключовите предизвикателства пред селското
стопанство, в т.ч. и необходимостта от „устойчива интензификация”.
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Изводи и препоръки
С покупката на храни европейският потребител купува качество. Високото качество е продиктувано от спазването на строги изисквания
към земеделското производство от всички европейски земеделски стопани. Очакванията на
потребителите по отношение на качеството се
свеждат до характеристиките на продукта и ме-
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POLICY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF PRODUCTION
AND DISTRIBUTION OF GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS AND GENETICALLY
MODIFIED FOODS
Violeta Blazheva
D. Tsenov Academy of Econcomics, Svishtov, Bulgaria
Abstract
The topic of genetically modified organisms and genetically modified foods cause extensive discussion in the public
media. The coexistence of genetically modified organisms with conventional and organic agricultural production is directly related to the practical choice for consumers and farmers to comply with individdualnite preferences and economic
opportunities, the legal obligations regarding the labeling of genetically modified organisms. The concept for the production of genetically modified organisms and genetically modified foods is incompatible with the concept of organic production and consumer perception of organic products. The globalization of the food chain continually brings new challenges
for producers and risks to health and consumer interests in the European Union. The main goal of European policy on
food safety is to achieve the highest possible level of protection of human health in relation to food.
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ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ГЛОБАЛНАТА СРЕДА ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА
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Резюме
Нарастването на процесите на глобализация и интеграция в световното стопанство, както и нарасналата
значително през последните 50 години роля на транснационалните компании (ТНК) създават реална възможност
за трансфер не само на готова продукция, но и на природни, материални, физически и социални ресурси. Този
факт осигурява безпрепятствено транспортиране и преминаване на граничните пространства на продукцията за
заготовка, на готова продукция, на стоки, а също и на суровини за тяхното производство, както и на капитали и
на създаване на възможност за вътрешно фирмена търговия между отделните дъщерни фирми в самите
транснационални компании. От друга страна глобалната среда оказва значително въздействие върху развитието
на транснационалните компании и съпътства тяхната нарастваща роля в световен аспект. Целта на настоящата
статия е да бъдат разкрити тези въздействия върху транснационалните компании в областта на растителната
защита.
Ключови думи: транснационални компании, глобална среда, растителна защита, институции, филиали,
управление.
Key words: transnational corporations, global environment, plant protection institutions affiliated, management.
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на работа в други страни и територии, в които
има създадени централни представителства,
филиали и дъщерни клонове. Управленският
процес се усложнява от различията в
националните възприятия, от културните норми
и различни законови и нормативни актове, но в
същия момент с процеса на глобализация се
свързва и процеса на европеизация, което
означава, че се формират нови единни
стандарти за страните влизащи в Европейския
съюз.
С промяната на политическата система в
нашата страна и в целия Източноевропейски
блок, отделните индивиди, получиха по-голяма
свобода на действие и възможност за
създаване на собствен бизнес. Освен това се
създадоха
условия
за
увеличаване
на
човешката и ресурсна мобилност както в
Европа, така и в целия свят. България, като
равноправна страна членка в ЕС от 2007 г., се
интегрира
в
европейското
икономическо
пространство, което превлича нови ТНК на
нейните територии. Например, присъстващите в
икономиката на България Байер, БАСФ,
Синджента, КВС, Лима Грейн са европейски
транснационални компании. Създаването и
разрастването на ЕС създава предпоставка за
свободно
движение
на
ресурси,
както
материални, така също и финансови и човешки.
Положителният ефект от това движение за
нашата страна е значително увеличаване на
броя на чуждестранните предприемачи в
България, през последните 6 години*. Другите

Увод
Едновременно
с
глобалните
и
транснационалните процеси в света се
наблюдава една друга нова и изключително
благоприятна възможност за ТНК, а и не само за
тях, това са все по-добре развитите
телекомуникационни системи и особено силно и
мащабно навлязлата в живота на хората
глобална информационна система - Интернет.
Благодарение на нея и на социалните мрежи в
нея
се
скъсяват
неимоверно
много
пространствата и се улеснява новия вид
управление между различните дъщерни фирми,
централни представителства, филиали и
родителската компания. „Работното място”,
„работното време” и „работния ден” са
категории, които се променят значително с
появата на Интернет и възможността за
безжични връзки [5]. Благодарения на тези
факти днес (2013 г.), голяма част от
населението на Земята работи дистанцирано от
основния офис на фирмата, някои работници и
служители
предпочитат
да
работят
с
позволение на управляващите ги от къщи или в
движение, носейки със себе си лаптоп дори по
време на почивка. Всичко това улеснява транс
национализацията, като реално осъществим
процес, а от друга страна усложнява и променя
системата на стратегическо управление в ТНК.
Благодарение на Интернет и на другите
комуникационни технологии, транснационалния
процес става по-лесно осъществим, тъй като
тези технологии многократно улесняват процеса
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благоприятни
аспекти
за
страната
ни,
произтичащи от този основен ефект са, че:
чуждестранните
инвеститори
(каквито
безспорно се явяват и ТНК на българския пазар)
повишават изискванията към работната сила, но
и чувствително повишават нейното заплащане,
осигуряват по-добра работна среда, повишават
посредством това стандарта на живот в
страната. Всички тези аспекти водят до
повишаване на конкуренцията на трудовия
пазар, до по-добро спазване на общите правила
на трудовите отношения и до една по-добре
хармонизирана
с
Европейския
съюз
икономическа, социална и правна среда.
Членството ни в Европейския съюз е свързано и
с участието на редица европейски институции и
тяхното силно икономическо въздействие върху
страната. Такива институции са; Европейската
сметна палата, Европейската инвестиционна
банка,
която
финансира
икономическото
развитие на всички страни, влизащи в
Европейския съюз, Комитета на регионитегласът
на
регионалното
и
местно
самоуправление; Европейска централна банка;
Европейска агенция за опазване на околната
Европейска
агенция
по
среда
(ЕАОС)1
химикалите, която извършва техническа, научна
и административна дейност, свързана с
регистрация
на
химически
продукти,
включително и на РЗ препарати и минерални
торове**. Друг много важен европейски
координатор е Европейски орган за безопасност
на храните (EFSA)2, той осигурява на Комисията
по безопасност и на Европейската общност
експертни съвети в областта на безопасност на
храните по цялата верига от производителя до
крайния потребител на растителни и животински
продукти [4] и Служба на Европейската общност
за сортовете и растенията, която управлява
система за правна закрила на сортовите
растения и е равностойна на патентна система
за новите сортове, като те са защитени за 25
или 30 години в зависимост от вида на
растението***. Закрилата на сортовете растения
е специфична форма на право на индустриална
собственост, прилагано на територията на
всички страни по света, но службата към ЕС,
обхваща и 27 те държави членки на ЕС.
Системата на Общността насърчава въвеждане
на нови сортове растения с по-добри
показатели, които са в полза както на

земеделските производители, така и на
потребителите. Европейската агенция по
химикалите (ЕСНА), стартира своята дейност от
2007 г., като нейните основни действия са
насочени към управляване на процесите по
регистриране,
оценка,
разрешаване
и
ограничаване на производството на химически
вещества. Нейните основни цели са: да се
предостави допълнителна информация относно
химическите вещества, към които принадлежат
и препаратите за РЗ, както и да се гарантира
тяхната безопасна употреба и да се подобри
конкурентоспособността
на
европейската
промишленост в това число и производството
на РЗ препарати на територията на ЕС.
Агенцията се ръководи от управителен съвет,
които е създаден от представители на
различните държави членки в ЕС, както и
членове
от
Европейския
парламент
и
Европейската комисия3 [5]. Освен всички
посочени до момента агенции и институции към
Европейския съюз, съществуват и редица други,
но тъй като техния обхват е насочен към други
области на въздействие, които не са обект на
настоящото изследване те няма да бъдат
анализирани и разгледани. Акцентът е поставен
и насочен само към институции, агенции,
ръководни контролни органи и програми в
областта на земеделието, производството на
растителна
продукция
и
по
конкретно
използването на хибридни семена, минерални
торове и РЗ препарати. В пряка връзка с нашето
изследване
е
Общата
селскостопанска
политиката на ЕС (ОСП), която води началото
си от далечните 50 години на миналия век.
Насочеността на тази основна за ЕС политика
се променя многократно през годините.
Първоначално
тя
е
ориентирана
към
насърчаване на земеделските производители
да
увеличат
производството
с
цел
потребителите да имат стабилен източник на
храни с достъпни цени (периода след Втората
световна война). На по-късен етап обаче (80те
години) вследствие на тази политика се достига
до големи хранителни излишъци, част от който
се изнасят зад границите на Европа, а друга
част се разваля и ликвидира. Поради тази
причина се поставя нов акцент на ОСП, а
именно: провеждане и създаване на екологично
чисто земеделие, при което трябва да се
спазват
екологосъобразни
стандарти
и

* Периодът от 6 години обхваща годината на приемане на България в ЕС (2007) до настоящия икономически момент (2013).
** Седалището на европейската агенция по химикалите е в Хелзинки, Финландия.
*** Седалището на Службата на Европейската общност за сортовете и растенията е в Анжер, Франция.
1
Европейска агенция за опазване на околната среда. [www.eea.europa.eu].
2
Европейски орган за безопасност на храните. [www.efsa.europa.eu].
3
Европейска агенция по химикалите. [www.echa.europa.eu].
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производство на безопасни за здравето на
хората и животните храни. В следствие на тези
решения ЕС силно засили мерките по
фитосанитарен контрол във всички страни
членки, както и контрола при приложение и
използване на РЗ препарати. Въведени са
специфични практики, една от които е добра
растително защитна практика, чрез която
третиранията с продукти за растителна защита,
приложени при културите са в съответствие с
условията на тяхната разрешена употреба и са
селективни, дозирани и навременно приложени
за оптимална ефикасност, като са взети
предвид
и
микроклиматичните
условия,
биологичните характеристики на културните
растения и биологичния контрол [2]. Освен тях
ЕС въведе и най-добри практики за опазване на
водите от замърсяване, причинено от точкови
източници при употреба на продукти за
растителна защита [1]. Важно е да се отбележи,
че ЕС е обхванал като контролни етапи всички
етапи от транспортирането на РЗ препарати от
страната производител до страната потребител,
така също складирането и опазването на РЗ
продукти, за който има специфични изисквания
при съхранение да отстоят на определено
разстояние от жилищни домове и обществени
площи, както и да бъдат спазени всички основни
изисквания преди пръскане с РЗ препарати, по
време на използване и след завършване на
процеса на пръскане. Специално място в
изискванията с работа с РЗ препарати ЕС е
отделил на процеса с отпадъчните продукти от
РЗ препарати при тяхното използване или
изтичане на гаранционния им срок.
ЕС е вторият по големина износител на
селскостопанска продукция, като стойността на
износ в сектора, през последната година
възлиза на 72 533 млрд. Евро, но ЕС е и найголемия
вносител
на
селскостопанска
продукция, като стойностите по вноса са
приблизителни до тези на износа. Износа на РЗ
препарати, минерални торове и хибридни
семена попада в обхвата на 40,4% износ на ЕС,
в категорията други, селскостопански продукти и
ресурси за тяхното производство, а вноса в 36,
5% от вноса на същата категория стоки. Не
съществува отделно и точно процентно
разделение направено от ЕС, за процентното
съотношение на внасяните и изнасяни РЗ
препарати в рамките на общността, но е ясно
дефинирано, че те са основни ресурсни
суровини от които зависи производствения
процес в растителния сектор [6].
Върху развитието на растителната защита
влияние оказва и Световната организация по
прехрана и земеделие, както и редица други
световни организации, като световната банка,

международната асоциация за защита на
растенията, световна асоциация по растителна
защита,
тихоокеанската
организация
по
растителна защита, международната конвенция
по растителна защита, но в настоящата статия
няма да се спираме подробно на тяхната
същност.
Изводи
Глобалната среда на дейността на ТНК,
позволява много на брой възможности и
предимства при функциониране на ТНК в
областта на растителната защита, които можем
да обобщим така:
1. Улеснен е глобалният достъп до всяко
централно представителство, дъщерно
дружество
и
филиална
фирма,
благодарение
на
съвременните
технологични комуникации и глобалната
информационна
система-Интернет.
Отделно всяка една корпорация подържа
вътрешни координационни и управленски
връзки между отделните филиали и
клонове.
2. Управленските
процеси
в
транснационалните корпорации са в
унисон с измененията настъпили в
глобалната среда, както от икономическа,
политическа,
така
също
и
от
технологична и социална гледна точка.
Пряко отражение върху тях оказва
членството на страните в Европейския
съюз, както и всички произтичащи от тази
гледна точка права и задължения на
корпоративните организации в областта
на растителната защита.
3. Новите технологии позволяват по бърз и
безпроблемен достъп до информация,
потребители, нови клиенти. Те са в
основата и на по-бързата доставна
дейност на компаниите в областта на
растителната защита.
4. Съществуват
много
на
брой
международни и европейски институции,
които
оказват
влияние
и
силно
въздействие
върху
развитието
на
растителнозащитния вид бизнес дейност,
но техните регламенти са ясни и добре
структурирани, с добре регламентирани
растителнозащитни практики.
5. Растителнозащитната
дейност
в
Европейския
съюз
е
стриктно
съблюдавана, очертани са главните
процеси на прилагане и на използване на
РЗ препарати, като са посочени
основните институции на световно,
европейско и национално ниво, които
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оказват влияние върху този специфичен
вид дейност.
6. Съществува яснота при формиране на
принципите
и
регламентите
за
растителнозащитната дейност, както на
ниво ЕС, така също и на световно ниво.
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EFFECTS OF THE GLOBAL ENVIRONMENT ON THE DEVELOPMENT OF
TRANSNATIONAL CORPORATIONS IN THE FIELD OF PLANT PROTECTION
Gergana Slavova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
The increase in globalization and integration into the world economy, and increased significantly over the last 50
years the role of transnational corporations (TNCs) to create a real opportunity to transfer not only finished products but
also the natural, physical, natural and social resources. This fact ensures smooth transport and border crossing areas for
production preparation, the finished products, goods, and raw materials for their production, and capital and enable the
company's internal trade between subsidiaries in themselves transnational companies. On the other hand, the global
environment has a significant impact on the development of transnational companies and accompanies their growing role
in the global aspect. The purpose of this article is to reveal these impacts transnational companies in the field of plant
protection.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА УСТОЙЧИВО КОНКУРЕНТНО РАЗВИТИЕ НА
БЪЛГАРСКОТО ЖИВОТНОВЪДСТВО
Надка Костадинова
Тракийски университет, Стара Загора
Резюме
За устойчив и конкурентноспособен растеж на българската икономика не е достатъчна само финансова стабилност, приватизация и либерализация, а са необходими още структурна и технологична модернизация, квалифицирана работна сила, активна иновационна дейност, развитие на всички отрасли и приоритетно – на селското стопанство, което осигурява изхранването на населението. Цел на разработката е да се изследват тенденциите в българското животновъдство и разкрият перспективите на устойчивото му развитие. За постигане на
целта се решават следните задачи: да се анализира състоянието на животновъдството в България; да се установят тенденциите и перспективите за развитието му. За постигане на целта и решаване на задачите се използват следните методи: анализ и синтез, индукция и дедукция, системен и структурен подход, статистически изчисления, метод на сравнението и др. Очакванията от изследването са, че първоначалният ефект от присъединяването на България към Европейския съюз и прилагането на Общата селскостопанска политика за животновъдството не е в достатъчна степен благоприятен.
Ключови думи: селско стопанство, животновъдство, конкурентоспособност, устойчивост.
Key words: agriculture, stock-farming, competitiveness, sustainability.
JEL: Q01, Q10, Q13.

Цел на разработката е да се изследват тенденциите в българското животновъдство и разкрият перспективите на устойчивото му развитие.
За постигане на целта се решават следните
задачи:
- да се анализира състоянието на животновъдството в България;
- да се установят тенденциите и перспективите за развитието му.
За постигане на целта и решаване на задачите се използват следните методи: анализ и
синтез, индукция и дедукция, системен и структурен подход, статистически изчисления, метод
на сравнението и др.
С намаляване броя на животните суровинните ресурси за вътрешна реализация се ограничават и вносът на месо има все по-голяма роля
за допълване на нарастващия дефицит. Външнотърговският стокообмен с животински продукти оказва сериозно влияние върху развитието
на животновъдството. Динамиката и структурата
на вноса и износа на тези продукти са важен
индикатор за конкурентноспособността на българското животновъдство. Те се определят от
пазарното търсене, възможностите на производството, взаимозаменяемост на стоките и
икономическата изгода от вноса.

Увод
След провеждането на аграрната реформа
при прехода към пазарна икономика българското животновъдство претърпя дълбоки производствени, структурни и икономически промени.
Откроиха се няколко тенденции, по-важни от
които са: драстично намаление на животните и
продукцията от тях – месо, мляко – над 5 пъти,
невъзможност на селскостопанското производство и особено животновъдството да задоволи
нарастващото потребителско търсене – вносът
на месо от 51 хил.т. през 2001 г. достигна 194
хил.през 2011 г., произвежданото говеждо и телешко месо задоволява само 21,5% от потребностите в страната. Нашият пазар е напълно
открит за внос на продукция от другите страни
на ЕС. Поради по-голямата финансова подкрепа
вносната продукция е по-евтина и конкурентноспособна в сравнение с нашата. Това е особено силно изразено за продуктите от животновъдството.
В икономически аспект конкурентоспособността отразява възможността определен продукт да бъде продаден на по-ниска или равна
цена от тази на конкурентите и разкрива конкурентния пазарен потенциал на предприятието
или производството. В този смисъл пред българското животновъдство стои въпросът да
предлага на пазара продукти с качество и цена,
отговарящи на европейските стандарти и изисквания на потребителите. Значителен приоритет
потребителите отдават на подобренията при
отглеждане на животните и хуманното отношение към тях.

1. Състояние на животновъдството по подотрасли
Първоначалният ефект от присъединяването
на България към Европейския съюз и прилагането на Общата селскостопанска политика
(ОСП) за животновъдството и неговото устойчи-
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во развитие не е в достатъчна степен благоприятен. Прилагането на европейското законодателство и регламенти за общата организация на
пазарите, налага строги стандарти на производство към животновъдните стопанства, докато
необходимите за това средства са недостатъчни и труднодостъпни. Отделните подотрасли на
животновъдството имат икономически и организационни различия в резултат на биологичните
особености на животните, развитието и различната податливост към научно-техническия прогрес и др.
Говедовъдството е един от най-важните и
перспективни подотрасли на животновъдството.
Разпространението на говедата е повсеместно.
Те позволяват да се прилага ефективна механизация на производствените процеси, висока
производителност на труда, нисък риск от заболяване на животните и намалена нужда от профилактично използване на лекарства. Продуктите на говедовъдството (мляко, месо) са постоянно търсени на пазара заради високата им
биологична пълноценност, добър вкус и приемливи за качеството цени. Делът на кравето мляко в общо потребяваното мляко от всички видове е над 90% за света. Висок е относителният
дял на говеждото месо в общо потребяваното
месо от всички видове.
Според селекционерите, отглежданите в
България крави са с продуктивен потенциал,
който се използва около 2/3 и вместо над 5 000
л./год. се получава около 3 500–4 000 л. годишен млеконадой от крава.
Произвежданата в страната продукция от говедовъдството все още е с висока себестойност
за производителите си поради примитивните
условия, при които се формира (дребни стопанства с 1-2-3 крави, слаба модернизация и др.).
През последните години процесът на концентрация в говедовъдството се развива и напредва. Все по-голям брой говедовъдни стопанства
достигат размерите за ефективно прилагане на
съвременна механизация и технологии. За да
реализират предимствата си и да станат конкурентноспособни на европейския и световния
пазари, говедовъдните ферми трябва не само
да се модернизират, но и да развият собствена
фуражна база, включваща и естествени източници.
Традиционно дълги години в България, овцевъдството е възприемано като основен източник на доходи за не малка част от населението.
През годините на прехода към пазарна икономика, в резултат на затруднения пласмент и
ниска цена за добитата продукция, развитието
на овцевъдството бе сериозно ограничено и намалено – само за периода 1990–1994 г. овцете
намаляват с 4,3 млн. глави (от над 8 млн. за

1990 г.), като за 2000 г. са 2,5 млн., а за 2010 г.
са около 1,6–1,7 млн. Годините на прехода дават възможност за развитие на козевъдството,
което лесно и достъпно осигурява мляко и месо
на производителите си, с което подпомага намалената покупателна способност на голяма
част от населението по селата.
У нас няма добре развит пазар на търсене на
овче и козе месо, тъй като производствените
направления са към добив на мляко, което се
отразява на качеството на месото, а от там и на
пазарната конкурентоспособност и възвръщаемост. Така овцевъдството, а и козевъдството,
все повече се превръщат в източник за подпомагане на ниските доходи на населението по
селата. Предвид членството на България в ЕС,
те могат да се превърнат в едни от конкурентните подотрасли, тъй като са източник на уникални
продукти, които заемат отделна пазарна ниша.
Свиневъдството осигурява от 1/2 до 1/3 от
месото за директна консумация и преработка от
хранително-вкусовата промишленост в България. Броят на свинете след 1990 г. драстично
намалява (от над 4 млн. спада до около 1 млн.
към 2010 г.).
Данните от статистиката за последните години показват, че производството на свинско месо
задоволява само пряката консумация на прясно
месо, а преработвателната ни промишленост се
задоволява с внос от Бразилия, Дания, Германия. В световен мащаб, както и у нас, развитието на свиневъдството има тенденция към забавяне. На пазара ще успяват онези производители, които достигат ниска себестойност на
продукцията в резултат на подобряване на генетичните заложби на свините, модернизиране
на оборудването и усъвършенстване на технологиите.
Птицевъдството е най-бързо възпроизвеждащият се подотрасъл на животновъдството.
При него се прилага висока степен на механизация и производителност на труда , използване
на високопродуктивни хибриди и линии, в резултат на което се постигат добри производствени
и икономически резултати. Тенденцията на развитие на птицевъдството в България след 2000
г. е стабилна. Общият брой на птиците към 2010
г. надвишава 20 млн. бр. при около 15 млн. за
2001 г. (през 1990 г. броят им е 36 млн.). Около
60% от производството на птиче месо и яйца се
осигурява от големи, модерни птицеферми, за
които е характерна висока степен на механизация и автоматизация на производството, висока
производителност и качество на птичите продукти, спазване на ветеринарномедицинските
изисквания и осигуряване на хуманно отношение към птиците, както и екологичните изисквания за опразване на околната среда. В дребните
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стопанства птици се отглеждат за лично потребление, като много малка част се предлага на
пазара. Производството е екстензивно, без да
се спазват определени технологични норми и
изисквания, поради което имат ниска продуктивност и конкурентност.
Птичите продукти – месо и яйца – имат незаменимо значение в изхранването на населението. В световен мащаб те са предпочитани и консумацията им се увеличава. Около 1/3 от потреблението на месо у нас се задоволява с птиче
месо, с което заема водеща позиция в консумацията на пресни меса. Потреблението на птичи
продукти ще запази приоритета си, защото те
притежават високи вкусови качества и остават
най-евтини в сравнение с цените на другите видове животински продукти. Тяхното производство в страната в голяма степен е модернизирано
и е в унисон със световните достижения, има
много добър генетичен потенциал, развито фуражопроизводство, добра пазарна реализация с
възможности за увеличение на износа.

са ще резултират в увеличаване на вноса в кратък период, последван от относителен растеж в
средносрочен период. Докато износът на ЕС
продължава да намалява, ЕС 27 скоро ще стане
нетен вносител на птиче месо.
Производството на агнешко месо ще намалява постепенно. Очаква се вносът да остане
стабилен в средносрочен план с леко повишаване в края на 2014 г. в резултат на вътрешното
търсене, което ще се намали до малко по-ниско
равнище.
Общото потребление на месо се очаква да
се увеличи от 84,5 кг на човек през 2006 г. до
около 87,2 кг на човек през 2014 г. Свинското ще
остане най-предпочитано за европейските потребители със среден дял от 50%, следвано от
птичето месо, което ще увеличи дела си до 28%
(+1,5 процентни пункта).
Производството на мляко в ЕС 27 леко ще се
увеличи в краткосрочен период с увеличаването
на квотите за производство. Все пак до 2014 г.
производството на мляко ще се намали до 147,3
млн. т в средносрочен период, заради намаляването в сегашната продукция. От друга страна,
предаденото в мандрите мляко ще се увеличи в
средносрочен период, водейки до 2,2% увеличение на млякото за преработка през 2014 г.
След временното намаляване през 2007 г.,
производството на сирене в ЕС 27 се очаква да
се разшири с 10% в краткосрочен период. Износът ще се повиши за кратък период, но нарастването на вътрешното потребление ще консумира повечето от нарастването в продукцията,
водейки до стабилно намаляване на износа за
средносрочен период. Изключителната ценова
среда през 2007 г. доведе до увеличаване на
производството на масло и обезмаслено мляко
на прах. Все пак производството на тези продукти ще намалява със съкращаването на предлагането на мляко и увеличаване на производството на млечни продукти с по-голяма добавена
стойност.
Производството на масло в ЕС 27 се очаква
да падне под 2 млн. т до 2014 г. Потреблението
ще спадне, както ще се намали и износа. Запасите, употребени през първата половина на
2007 г., ще останат незапълнени до края на
2014 г.
Перспективите за земеделския доход в ЕС са
положителни, като се очаква да нараснат с
18,1% до 2014 г. в реално изражение и на единица труд (табл. 1). Общите доходи ще смекчат
разликата между ЕС 15 и ЕС 10. За 2006-2014 г.
доходите в ЕС 15 ще се покачат със 7,1%; в ЕС
10 - с 31,2%. Освен от промяната на ценовите
равнища растежът ще се предизвика и от въздействието на общата земеделска политика,
единния пазар и значителното повишаване на

2. Перспективи за развитие на животновъдството
Краткосрочните перспективи до 2014 г. за
животинските продукти (според данни от Главно
управление за земеделието и селското развитие
на Европейката комисия) са положителни, що се
отнася до птиците, свинското месо и млечните
пазари, докато продукцията на говеждо месо ще
продължава да намалява. Общото потребление
на човек от населението, показващо бързо възстановяване след намалението вследствие птичия грип през 2006 г., се очаква да се повиши с
3,2% в средносрочен период.
Производството на говеждо месо се очаква
да се понижи със 7,6 млн. т. през 2014 г. във
връзка с действието на фактори като структурното намаляване на стадата, на мандрите и др.
Потреблението ще бележи по-умерено намаление, а вносът се очаква да се увеличи и да достигне 743 000 т до 2014 г.
Производството и консумацията на свинско
месо се очаква да се повишат в средносрочен
период, но с по-малък темп, отколкото през последното десетилетие вследствие на конкуренцията на птичето месо и по-високите цени на
храната за животните. По-големият износ на ЕС
ще срещне конкуренцията на страните, които
произвеждат при ниски разходи, но вътрешната
търговия се очаква да се разширява и развива.
Очакванията за птичето месо остават относително положителни с конкурентни цени в
сравнение с другите меса, а силното потребителско предпочитание ще изиграе благоприятна
роля в производството. Търговските споразумения с Бразилия и Тайланд за нов режим на вно-
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субсидиите за земеделските производители в
ЕС. Общите изгледи за европейските земеделски пазари и доходи през следващата година са
положителни. Фактори като макроикономическата среда (вкл. цените на петрола и курса долар/евро), политиките за възобновима енергия,

ЕС 27
ЕС 15
ЕС 10
ЕС 27
ЕС 15
ЕС 10
ЕС 27
ЕС 15
ЕС 10

пътят на технологичната промяна, бъдещите
климатични промени и т.н. също ще повлияят в
голяма степен на бъдещото развитие на земеделието и пазарите на земеделска продукция в
ЕС.

Табл. 1. Перспективи за дохода от земеделие в ЕС 27, 2006-2014 г.
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Факторен доход в номинално изражение
100,0
109,3
108,2
109,1
109,0
108,2
108,7
100,0
108,4
106,3
106,2
105,5
104,3
104,4
100,0
114,1
119,3
128,2
131,4
131,1
133,2
Трудов ресурс
100,0
94,8
91,7
88,6
85,7
82,9
80,2
100,0
95,0
92,9
90,7
88,6
86,6
84,6
100,0
96,9
93,5
90,2
87,1
84,0
81,1
Доходи от земеделие в реално изражение на единица труд
100,0
100,3
110,6
113,0
114,3
114,9
116,9
100,0
109,4
107,7
108,0
107,7
106,9
107,4
100,0
109,8
114,8
123,3
126,2
125,9
127,7

2014
108,5
103,3
136,9
77,6
82,7
78,2
118,1
107,1
131,2

Източник: Европейска комисия, Главно управление за земеделието и селското развитие.

ро между 2007-2013 г. от фондовете за
развитие на селските райони.
- Организиране на по-широка информационна кампания относно възможностите
на фермерите да се възползват от европейските структурни фондове за реализиране на инвестиции, които ще повишат
ефективността и конкурентоспособността
им.
- Развитие на държавната политика и финансовата подкрепа на животновъдното
производство за разширяване на участието му на европейския пазар чрез реклама, изложби, панаири и др.
- Възобновяване на оригинални български
породи, технологии и продукти, които в
най-голяма степен отразяват специфични
природни условия в отделни райони на
страната.
- Разработване на средносрочни национални стратегии за развитие на животновъдството и подотраслите му, които да
отчитат конкурентните предимства на
българските стоки на европейския пазар.
- Реализиране на програми за обучение на
заетите в животновъдното производство
и създаване на личен интерес от качествено изпълнение на производствените и
технологични практики.
Необходима е държавна подкрепа за реализиране на посочените мерки, основана на дългосрочна стратегия, отчитаща сравнителните
предимства и конкурентни възможности на българското животновъдство.

Изводи и препоръки
На основата на извършения преглед на състоянието на животновъдството ни могат да се
посочат следните възможности за устойчивото
му конкурентно развитие:
- увеличаване на размера на фермите и
средната продуктивност на животните;
- повишаване производителността на труда и намаляване на разходите за единица труд, повишаване образователното
равнище на фермерите;
- модернизация на фермите чрез подобряване на материално-техническата им база, повишаване на механизацията и иновационната активност;
- подобряване
на
развъдно-подобрителната работа, здравния ветеринарен
контрол и лечение на животните;
- подобряване качеството и хигиената на
продуктите, запазване на околната среда;
- изграждане и развитие на собствена фуражна база, включваща и естествени ливади и пасища и др.
Посочените възможности могат да се реализират при изпълнение на следните мерки:
- Промяна в модела на аграрната политика,
която да се насочи към развитието на
традиционното и биологично земеделие.
Основно европейските помощи са ориентирани към семейните стопанства и кооперациите между тях.
- Максимално усвояване на огромния потенциал на земеделските програми на ЕС
– България трябва да усвои 3,2 млрд. ев-
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При съвременното състояние на българското
селското стопанство проблемите, свързани с
устойчивото му развитие, не биха могли да се
решат без подкрепата на държавата с цел създаване на високоефективни механизми за финансиране на земеделски производители, сдружения и предприятия, привличане на чуждестранни инвестиции и трансфер на технологии.
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TRENDS AND PERSPECTIVES FOR SUSTAINABLE COMPATITIVE DEVELOPMENT
OF BULGARIAN STOCK-BREADING
Nadka Kostadinova
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Abstract
For the sustainable and competitive growth of Bulgarian economy, the financial stability, privatization and
liberalization is not sufficient, also needed are structural and technological modernization, qualified labor force, active
innovative work, development of all sectors, and most of all – the agriculture, witch secures the food supply for the
population. The goal of the study is to examine the tendencies in Bulgarian stock-farming and uncover the perspectives
for its sustainable development. To reach its goal, the study completes the following tasks: to analyze the condition of
stock-breading in Bulgaria; to determine the tendencies and perspectives for its development. To reach the goal of the
study and complete its tasks, the following methods ware used: analysis and synthesis, induction and deduction,
systematic and structural approach, statistical studies, method of comparison and etc. Expected results are that the initial
effect of the accession of Bulgaria in the European Union and exercise the Common Agricultural polices for stock
breading is not sufficiently favorable.
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