СЪДЪРЖАНИЕ
ОТ РЕДКОЛЕГИЯТА ……………………………………………………………………………………………

5

КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА НА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРСКОСТОПАНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ……..
Константин Колев, Невена Шулева, Валентина Маринова

6

СТОЙНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГОРИТЕ ЗА ДЪРВОПРОИЗВОДСТВО …………………………..
Невена Шулева, Константин Колев, Валентина Маринова

13

СТРУКТУРНИ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ НАТУРАЛНИЯ И СТОЙНОСТНИЯ ОБЕМ НА
ДЪРВОПРОИЗВОДСТВОТО …………………………………………………………………………………
Константин Колев, Невена Шулева, Валентина Маринова

22

МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ГОРСКО ПЛАНИРАНЕ – ЗАКОНОДАТЕЛНА СРЕДА ЗА РАЗВИТИЕ В
БЪЛГАРИЯ ……………………………………………………………………………………………………….
Васил Стипцов, Иван Палигоров

27

ДИНАМИКА В ИЗМЕНЕНИЕ НА ЛЕСОВЪДСКО-ТАКСАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА
БУКОВИТЕ ГОРИ ЗА СТРАНАТА, ЗА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – СОФИЯ И
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ЕТРОПОЛЕ ЗА
ПЕРИОДА 1950-2010 Г. ……………………………………………………………………………..…………
Васил Стипцов, Иван Иванов
НАСОКИ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА БУКОВИТЕ ГОРИ СЛЕД ПРИРОДНИ НАРУШЕНИЯ ………….
Васил Стипцов, Иван Иванов
КЛАСИФИКАЦИЯ НА НЕДЪРЖАВНИТЕ ГОРИ В БЪЛГАРИЯ СПОРЕД ТЯХНАТА ПЛОЩ И
ТЕХНИЯ БРОЙ …………………………………………………………………………………………………..
Нестор Домусчиев, Даниела Георгиева, Ценко Ценов
МЕТОД ЗА АНАЛИЗ НА ГОРСКИ ПЛАНТАЦИИ …………………………………………………………...
Милко Милев

35
42

52
57

ЛЕСОВЪДСКО-ТАКСАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА БУКОВИТЕ ГОРИ В РАЙОНА НА
ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА ……………………………………………………………………………...
Младен Богдански

71

СТРОЕЖ НА ЕСТЕСТВЕНИ СЕМЕННИ БУКОВИ ДЕНДРОЦЕНОЗИ В БЪЛГАРИЯ ПО
ДЕБЕЛИНА И ВИСОЧИНА …………………………………………………………………………………….
Румен Петрин, Ивайло Марков, Иван Михов

82

ЗАВИСИМОСТ НА ТЕКУЩИЯ МАСОВ ПРИРАСТ ОТ ЕДНОВРЕМЕННОТО КОМПЛЕКСНО
ВЛИЯНИЕ НА ВЪЗРАСТТА И КРЪГОВАТА ПЛОЩ НА БЕЛБОРОВИТЕ НАСАЖДЕНИЯ ………….
Евгени Димитров, Явор Порязов, Тома Тончев, Ивайло Марков, Илко Добричов, Гено Пеев

88

СТОПАНСКИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ
ПЛАНТАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДЪРВЕСНИ ТРЕСКИ ………………………………………….
Константин Маринов

96

ПРИЛОЖЕНИЕ НА QFD ПРИ ПОДБОР НА ОБОРУДВАНЕ В ДЪРВОДОБИВА ……………………..
Димитър Тенчев, Георги Кондев

107

ПРОИЗВОДСТВО И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТЕРМИЧНО МОДИФИЦИРАНА ДЪРВЕСИНА ………..
Панайот Панайотов, Живко Георгиев

113

1

МИКРОВЪЛНОВО ПЛАСТИФИЦИРАНЕ НА БУКОВА ДЪРВЕСИНА ПОСТАВЕНА В
ТЕРМОУСТОЙЧИВ ПЛИК ……………………………………………………………………………………..
Димитър Ангелски

117

МИКРОВЪЛНОВО ПЛАСТИФИЦИРАНЕ НА БУКОВА ДЪРВЕСИНА ОБВИТА В ТЕКСТИЛНА
МАТЕРИЯ ………………………………………………………………………………………………………...
Димитър Ангелски

122

ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАБОТАТА НА МАШИНИТЕ В ГОРСКАТА
ПРОМИШЛЕНОСТ ЧРЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА НЯКОИ ОПАСНИ РЕЖИМИ НА РАБОТА ………..
Георги Вуков

125

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА НА ПРЕДАВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА НА ДЪРВЕСИНАТА В
ХИГРОСКОПИЧНИЯ ДИАПАЗОН ПО ВРЕМЕ НА РАЗМРАЗЯВАНЕТО Й ……………………………
Ненчо Делийски, Ладислав Дзуренда, Славчо Соколовски, Васил Тодоров

130

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ТЕМПЕРАТУРНОТО ПОЛЕ ВЪВ ФУРНИРНИ ДЪБОВИ ПРИЗМИ ПО
ВРЕМЕ НА РАЗМРАЗЯВАНЕТО ИМ ………………………………………………………………………...
Ненчо Делийски, Веселин Брезин, Радослав Милчев, Иван Христов

135

ЕКСПРЕСНА ДИАГНОСТИКА НА ОПЪВАНЕТО НА РЕМЪЧНИ ПРЕДАВКИ ………………………...
Славчо Соколовски, Ненчо Делийски
ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАТИЧНАТА ЯКОСТ НА ЦИРКУЛЯРЕН ВАЛ ЗА ХОРИЗОНТАЛЕН БАНЦИГ
ПО МЕТОДА НА КРАЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ …………………………………………………………………..
Нели Станева
ДЪРВЕСИНАТА – СУРОВИНА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА ……………………...
Миглена Вальова, Йорданка Иванова, Иван Генов

2

139

145
150

CONTENTS
FROM EDITORS …………………………………………………………………………………………………

5

COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE STATE FORESTRY ENTERPRISES ………………………….
Konstantin Kolev, Nevena Shuleva, Valentina Marinova

6

VALUE OF USE OF THE FORESTS FOR TIMBER PRODUCTION ………………………………………
Nevena Shuleva, Konstantin Kolev, Valentina Marinova

13

STRUCTURAL DIFFERENCES BETWEEN THE REVENUES FROM THE REALIZED TIMBER AND
ITS VOLUME ……………………………………………………………………………………………………..
Konstantin Kolev, Nevena Shuleva, Valentina Marinova

22

MULTIFUNCTIONAL FOREST PLANNING – LEGISLATIVE ENVIRONMENT FOR DEVELOPMENT
IN BULGARIA …………………………………………………………………………………………………….
Vassil Stiptzov, Ivan Paligorov

27

DYNAMICS IN THE FLUCTUATION OF THE SYLVICULTURAL AND FOREST MENSURATION
INDEXES OF BEECH FORESTS IN THE COUNTRY, IN THE REGIONAL FORESTRY
DIRECTORATE OF SOFIA AND THE STATE FORESTRY ENTERPRISE OF ETROPOLE FOR THE
PERIOD 1950-2010 ……………………………………………………………………………………………...
Vassil Stiptzov, Ivan Ivanov

35

GUIDELINES ON BEECH FORESTS MANAGEMENT FOLLOWING NATURAL DISTURBANCES ….
Vassil Stiptzov, Ivan Ivanov

42

CLASSIFICATION OF NON-STATE FORESTS IN BULGARIA UNDER THEIR AREA AND NUMBER
Nestor Domuschiev, Daniela Georgieva, Tsenko Tsenov

52

METHOD OF ANALYSIS OF FOREST PLANTATIONS …………………………………………………….
Milko Milev

57

FORESTRY-TAXOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BEECH FORESTS IN THE CENTRAL
STARA PLANINA ………………………………………………………………………………………………...
Mladen Bogdanski

71

TREE DIAMETER AND HEIGHT STRUCTURE OF NATURAL SEED BEECH DENDROCOENOSES
IN BULGARIA …………………………………………………………………………………………………….
Rumen Petrin, Ivajlo Markoff, Ivan Mihov

82

DEPENDENCE OF CURRENT ANNUAL INCREMENT OF SCOTS PINE STANDS ON AGE AND
BASAL AREA ……………………………………………………………………………………………………..
Evgeni Dimitrov, Yavor Poryazov, Toma Tonchev, Ivailo Markoff, Ilko Dobrichov, Geno Peev

88

ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL ASPECTS FOR DEVELOPMENT OF ENERGY
PLANTATIONS FOR THE PRODUCTION OF WOOD CHIPS ……………………………………………..
Konstantin Marinov

96

APLICATION OF QFD FOR SELECTION OF EQUIPMENT IN LOGGING PROCESS …………………
Dimitar Tenchev, Georgi Kondev

107

PRODUCTION AND CLASSIFICATION OF THERMALLY MODIFIED WOOD …………………………..
Panayot Panayotov, Jivko Georgiev

113

MICROWAVE PLASTICIZATION OF BEECH WOOD SET IN HEAT RESISTANT BAG ……………….
Dimitar Angelski

117

3

MICROWAVE PLASTICIZATION OF BEECH WOOD WRAPPED WITH TEXTILE ……………………..
MATERIAL
Dimitar Angelski

122

INCREASE IN THE EFFECTIVENESS OF THE MACHINES IN THE FORESTRY INDUSTRY BY
LIMITING OF CERTAIN DANGEROUS WORK REGIMES …………………………………………………
Georgi Vukov

125

COMPUTATION OF THE WOOD TEMPERATURE CONDUCTIVITY IN THE HYGROSCOPIC
DIAPASON DURING DEFROSTIG OF THE WOOD ………………………………………………………...
Nencho Deliiski, Ladislav Dzurenda Slavcho Sokolovski, Vasil Todorov

130

VISUALIZATION OF THE TEMPERATURE FIELD IN FROZEN VENEER OAK PRISMS DURING
THEIR DEFROSTING …………………………………………………………………………………………...
Nencho Deliiski, Veselin Brezin, Radoslav Miltchev, Ivan Hristov

135

EXPRESS DIAGNOSTIC OF THE TENSIONING OF BELT TRANSMISSIONS …………………………
Slavcho Sokolovski, Nencho Deliiski
INVESTIGATION OF STATIC STRENGTH OF A CIRCULAR SAW SHAFT FOR HORIZONTAL
BAND SAW BY METHOD OF FINITE ELEMENTS ………………………………………………………….
Nelly Staneva
WOOD AS RAW MATERIAL FOR PRODUCTION OF CHEMICALS ……………………………………...
Miglena Valyova, Yordanka Ivanova, Ivan Genov

4

139

145
150

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 43-rd volume (number 6/2013) 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 43-ти обем (брой 6/2013) 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. От изпратените за участие в
конференцията
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 поширокото използване на възобновими енергийни източници, базирани на биомаса от горите; актуални
проблеми на теорията и практиката на управлението
на човешките ресурси; да се обръща по-голямо внимание на ролята и значението на социалния фактор за
устойчиво управление; да се утвърждава представянето на най-добри практики, приемственост и иновации;
необходимо е да се възстанови практиката за моделиране на устойчивото развитие; да се отдели 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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КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА НА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРСКОСТОПАНСКИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Константин Колев1, Невена Шулева1, Валентина Маринова2
1
Лесотехнически университет, София
2
Изпълнителна агенция по горите, София
Резюме
Изведена е изследователската теза на проучването, а именно: Конституираните 6 публични предприятия за
управление на горите държавна собственост имат различни конкурентни предимства. Те зависят от териториалните фактори на горскостопанското производство. Разработена е методика за оценка на конкурентните им предимства като териториалните фактори са стандартизирани в скала от 1 до 7. Разработен е алгоритъм, посредством който териториалните фактори, представени от система показатели се превръщат в параметри и индикатори
за конкурентоспособност. Направена е скала за подреждане на предприятията по индикатори за тяхната конкурентоспособност, а именно: конкурентоспособност на произвежданата продукция, производителност на труда,
финансова стабилност, натрупване на активи, адаптивност към пазара, резултатативност от горските територии,
резултативност от дървесните запаси. Изчислен е комплексен критерии за конкурентоспособност. Направени са
обобщения на получените от проучването резултати.
Ключови думи: конкурентност, предприятия стопанисващи държавни горски територии, индикатори за конкурентоспособност.
Key words: competitiveness, state forest enterprises, indicators for competitiveness.
JEL: Q23.

ката постановка на икономическата задача, която се решава чрез него е:
Нека А е крайно множество от алтернативи
ai  A , където i=1, 2, 3, …, m. Алтернативите ai
се оценяват чрез няколко числови критерия Wj
(ai), където j=1, 2, 3, …, n. На всяка алтернатива
ai  A , критерият Wj(ai) съпоставя едно число Cij
и това е изпълнено за всички такива критерии.
Проблемът е да се намерят алтернативи, които
са най-добри едновременно по всички критерии.
При тези условия на задачата може да се намери единствена числова функция F(ai) върху
множеството А, която е функция на частните
критерии Wj, т.е.:
(1)
F(ai)=F(W1, ..., Wj, ..., Wn),

Увод
Съществуват различни методи за оценка на
фирмената конкурентоспособност, но нито един
не е общоприет. Основни недостатъци на повечето от тях са липсата на показатели, параметри и индикатори, които да са приложими за икономическите организации независимо от отрасловата им принадлежност и невъзможност да се
разработи единен за всички тях идеален модел
за оценка на фирмената конкурентоспособност.
Според Ив. Йовков моделът в своя аналитичен
вид трябва да се представи чрез една математическа формула; да бъде възможно найдобрия алгоритъм за оценка на наблюдаваните
икономически организации; да не позволява
включването на нагаждаеми параметри, показатели и индикатори; да съответства на поредицата от наблюдавани икономически процеси и да
ги обяснява; да дава възможност за целенасочени бъдещи решения, които водят до повишаване значимостта на икономическите организации в изследваните пазари [2].

За формула (1) се допуска адитивна структура на функцията. Освен това е възможно за
всеки критерий да се определи едно число hi,
отразяващо неговата значимост. Така функцията F(ai) за всяка отделна алтернатива добива
вида:
(2)
fi 
hi .Cij ,



Методика
От познатите ни идеални модели отговарящи
на горните условия намираме за целесъобразна
приложимостта на модела „Поликсир” използван
от проф. Ив. Йовков [2] и модела за оценка на
фирмената конкурентоспособност предложен от
проф. М. Велев [1].
Аналитичният вид на модела „Поликсир”, алгоритъма за неговото прилагане и математичес-

Получените чрез формула (2) числови изрази
подреждат алтернативите и най-добрата е тази,
за която е изпълнено условието:
max
fi  ,
fin 
(3)
i A
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Хi – стойността на съответния показател за i
предприятие;
Хmax и Хmin са максималната и минималната
стойност на показател X за множеството от
изследваните i горскостопански предприятия.

Последователността на работа при определяне на комплексната оценка е следната:
- оценките Cij се привеждат в еднородна
скала, т.е. извършва се нормализация,
като за всеки критерий Wj се определя
Cj=max; Cj=min, както и модула ∆ на тяхната разлика;
- всяко Cij се заменя с числов израз dij, който се получава по формула:
c j  c j min
dij 
.
(4)
Δ

Чрез тази формула се преобразуват скалите
получени чрез модела „Поликсир” и стандартизирани от 0 до 1 в скала ограничена в границите
от 1 до 7. Алгоритъмът на това преобразуване е
в следната последователност:
- Преобразуване на показателите в индикатори за оценка на конкурентните предимства
на 6 горскостопански предприятия на държавата – горовладелец. Тези индикатори за
нуждите на това изследване са: конкурентоспособност на продукцията от дървопроизводството; производителност на труда;
финансова стабилност; натрупване на активи; адаптивност към пазара; резултативност
от горските територии; резултативност от
дървесните запаси. Тъй като всеки от горните индикатори се определя от различни по
брой показатели с различни мерни единици
(лв., m3, ha и др.) се пристъпва първо към
стандартизиране в скала от 0 до 1, а след
това и трансформиране в скала с долна граница 1 и горна 7. Всеки един от индикаторите се получава в следната методическа последователност:
- Индикатор за конкурентоспособност на продукцията от дървопроизводството: показателите за тази цел са качеството и цената
на основния продукт – дървесината. Според
размера на дървесните сортименти тя се
диференцира в следните категории – едра,
средна, дребна и дърва, а според дървесния вид на широколистна и иглолистна. На
тази основа пазара на дървесина може да
се раздели на осем сегмента. Критерий за
качество на продукцията е максималното
реализирано количество широколистна и иглолистна дървесина (едра, средна, дребна и
дърва) от съответната горскостопанска единица. За да бъде полученият показател
нормиран в граници от 1 до 7 се прилага
формула (8):
j
(КДij  КДmin
)
j
(8)
БОкдi
 6.
 1,
j
j
(КДmax
 КДmin
)
където

При така определените dij нека: критериите
Wk, където k  j да се минимизират: критериите
Wp, където p  j да се максимизират, функцията
F (ai) да се решава на max, т.е.:
F(ai)=F(W1, ..., Wj, ..., Wn)=max.
(5)
Всички критерии Wk, които съгласно условието трябва да се минимизират се транспонират
по формулата:
c j  c j min
dij'  1 
.
(6)
Δ
Числата dij' на стълбовете с критерии Wk
позволяват събирането им с числата dij от стълбовете с критерии Wp. От множеството dij и dij'
се получава една не строга наредба на възможните алтернативи. Ако е необходимо всяко dij и

dij' се коригира с вектор h , отразяващ значимостта на всеки критерий.
Комплексният критерий F(ai) се получава
чрез сумиране на числовите изрази на dij и dij' за
всяка алтернатива. Въз основа на него се ранжират наблюдаваните икономически организации по равнището на тяхната конкурентоспособност и се определя ранговата им типизация
в скала много добра, добра, незадоволителна.
Моделът „Поликсир” позволява стандартизиране на наблюдаваните показатели в параметри, позволява използването на параметри, които имат разнопосочни влияния, но не е пригоден
за формиране на стандартна скала с долна и
горна граница. Този недостатък в това изследване се преодолява като се използва моделът
на М. Велев. Аналитичния му вид се представя
чрез формула [7]:
( Xi  Xmin )
(7)
БО xi  6.
1,
( Xmax  Xmin )
където
БOхi е балната оценка за показател x на i
предприятие;

j
j
КДij ,КДmax
,КДmin
са количествата дървесина

от съответните категории широколистна и
иглолистна дървесина за различните горскостопански единици;
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ния капитал (финансовата рентабилност); обща
ликвидност и финансова автономност [1]. Тези
показатели се пресмятат чрез следните формули:
Рентабилно ст на собствения капитал 
(13)

j
БОкдi
е балната оценка за качеството на j ка-

тегория широколистна и иглолистна дървесина на i горскостопанска единица, бал.
За цената на четирите категории широколистна и иглолистна дървесина нормирането се
извършва отново чрез използване на формула
(7) като вместо с Хi, Хmax и Хmin се замества със
съответните цени:
j
(Ц j  Цmin
)
(9)
БОцij  6. j i
1,
j
(Цmax  Цmin )
където
БОцij е балната оценка за цената на j широ-



Обща ликвидност 

ОБО кдi 

j
кдi

j 1

16

(15)

където
ОБОфрi е обобщаващата бална оценка за
финансовия резултат на i горскостопанска
единица, бал;
БОрск – бална оценка на рентабилността на
собствения капитал, бал;
БОол – бална оценка на общата ликвидност,
бал;
БОфн – бална оценка на финансовата независимост, бал.

 БО цij )

.

Собствен капитал
Сума на пасивите

(14)

Чрез формула (7) аналогично на балните
оценки за цената и производителността на труда се пресмятат балните оценки за рентабилност на собствения капитал, общата ликвидност
и финансовата независимост (автономност). С
така получените бални оценки се пресмята
обобщаваща бална оценка за финансовия резултат. Това става чрез формула [1]:
ОБОфрi  0,6.БОрск  0,2.БОол  0,2.БОфн .
(16)

След определяне на балните оценки за качеството на категориите дървесина и техните
цени се пристъпва към определяне на конкурентоспособността на продукцията по следната
формула:
8

Краткотрайни активи
Краткосрочни задължения

Финансованезависимост 

колистна и иглолистна категория дървесина
на i горскостопанска единица, бал.

 (БО

Балансова печалба
Собствен капитал

(10)

където
ОБОкдi е оценка за конкурентоспособността
на дървесната продукция на i горскостопанска единица продукция.
По-високата бална оценка е критерий за повисока конкурентоспособност на продукцията.

-

Индикатор за натрупване на активи
Този индикатор може да се определи чрез
различни показатели. За горското стопанство
той се оценява чрез темповете на прираст на
дълготрайните активи и дървесния запас. Темпът на прираст на дълготрайните активи и дървесния запас се пресмята по формулата:
Y  Yпг
.100,%
(17)
ТП  тг
Yпг
където
ТП е темпът на прираст на съответния показател (дълготрайните активи/дървесния запас), %;
Yтг – размерът на показателя през текущата
година;
Yпг – размерът на показателя през предходната година.

-

Индикатор за производителност на труда
Производителността на труда се определя
като съотношение между добавената стойност и
броя на заетите в съответното предприятие. Поконкретно, тя се пресмята чрез формула (11) [1]:
Разходи за заплати и осигуровки  Печалба  Амортизации (11)
П
Брой на заетите

Балната оценка за производителността на
труда се определя чрез формула (12), като в
нея се замества със стойностите за производителността на труда определени чрез формула
(11):
(Пi  Пmin )
(12)
БО пi  6.
 1.
(Пmax  Пmin )
В конкретния случай, колкото получената
оценка е по-близо до 7, толкова по-голяма е
конкурентоспособността на предприятието.

Чрез формула (7) темповете на прираст на
дълготрайните активи и дървесния запас се
преобразуват в бални оценки. Обобщаващата
бална оценка за растежа на предприятието се
пресмята като балните оценки за темповете на

-

Индикатор финансова стабилност
Индикаторът финансови резултати се оценява чрез показателите: рентабилност на собстве-
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-

прираст на дълготрайните активи и дървесния
запас се умножат с коефициенти на значимост и
след това се сумират (формула 18). Коефициентите на значимост са определени по експертен
път и сумарната им величина е равна на 1:
ОБО тпi  0,6БО тпдз  0,4БО да ,
(18)

Индикатор за резултативност от горските
територии
Пресмята се като отношение между приходите от дърводобив и площта на държавните горски територии за всяка една горскостопанска
единица. Получените резултати се преобразуват в бална оценка (БОргт) чрез формула (7).

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

-

Индикатор за резултативност от дървесния
запас
Пресмята се като отношение между приходите от дърводобив и дървесния запас за всяка
една горскостопанска единица. Получените резултати се преобразуват в бална оценка (БОрдз)
чрез формула (7).

-

Индикатор за адаптивност към пазара
Адаптивността към пазара се определя въз
основа на предложеното количество дървесина
и действително реализираното.
Предложено количество  Реализиран о количество
(19)
АП 
.100, (%)

-

Обобщаваща оценка за конкурентоспособността на горскостопанското предприятие
Обобщаващата оценка за конкурентоспособността се определя като сума от претеглените с
коефициенти на значимост бални оценки. Коефициентите на значимост се определят чрез
експертно мнение. По-голямата стойност на
пресметната по този начин обобщаваща оценка
означава по-голяма конкурентоспособност [1].

Предложено количество

където
АП е адаптивността към пазара. Чрез формула (7) се определя балната й оценка (БОап).

Табл. 1. Работна таблица за пресмятане на обобщаваща бална оценка [адаптирано по Мл. Велев, 1]
Коефициент на
Претеглени бални
Индикатори
Бални оценки
значимост
оценки
1. Конкурентоспособност на предлаганата
0,20
продукция
2. Производителност на труда
0,20
3. Финансова стабилност
0,10
4. Натрупване в активи
0,10
5. Адаптивност към пазара
0,15
6. Резултативност от горските територии
0,15
7. Резултативност на дървесния запас
0,15
7

Обобщаваща оценка

 ПрБО

1

i

i 1

-

Оценка
на
конкурентоспособността
на
ЮИДП, ЮЗДП, ЮЦДП, СЗДП, СИДП, СЦДП
към 2010 г.
Въз основа на представената по-горе методика в таблици 2-7 е извършена обобщена
оценка на конкурентоспособността на съответните държавни горскостопански предприятия.
Представената оценка е определена въз основа
на данни за 2010 г. за ресурсите и резултатите
на включените в 6-те държавни горскостопански
предприятия горскостопански единици (ДГС и
ДЛС).
Изводи
Оценката на конкурентоспособността към
2010 г. на 6-те държавни предприятия дава основание да се формулират следните изводи:

-
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Обобщаващата бална оценка на характеристиката конкурентоспособност на предлаганата продукция се определя на базата на
бални оценки за количеството реализирана
широколистна и иглолистна дървесина по
категории и балните оценки за техните цени.
По отношение на този индикатор класирането е както следва: ЮЦДП-Смолян (7,0 бала),
ЮЗДП-Благоевград (3,45 бала), ЮИДПСливен (3,45 бала), СИДП-Шумен (3,01 бала), СЗДП-Враца (2,01 бала) и СЦДПГаброво (1,69 бала). От класирането е очевидно, че в района на ЮЦДП-Смолян е постигнато оптимално съотношение между качество и цена на дървесната продукция.
Производителността на труда се определя
като съотношение между добавената стойност и броя на заетите в съответното
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Табл. 2. Обобщаваща оценка за конкурентоспособност на ЮИДП, Сливен
Показатели

Коефициент на
значимост

Бални
оценки

Претеглени бални
оценки

1. Конкурентоспособност на предлаганата продукция
2. Производителност на труда
3. Финансова стабилност
4. Натрупване в активи
5. Адаптивност към пазара
6. Резултативност от горските територии
7. Резултативност от дървесния запас

0,20
0,20
0,10
0,10
0,15
0,15
0,10

3,45
4,20
2,95
2,88
4,49
3,49
3,51

0,69
0,84
0,30
0,29
0,67
0,52
0,35

Обобщаваща оценка

1,00

7

 ПБО  3,66
i

i 1

Табл. 3. Обобщаваща оценка за конкурентоспособност на ЮЗДП, Благоевград
Показатели

Коефициент на
значимост

Бални
оценки

Претеглени бални
оценки

1. Конкурентоспособност на предлаганата продукция
2. Производителност на труда
3. Финансова стабилност
4. Натрупване в активи
5. Адаптивност към пазара
6. Резултативност от горските територии
7. Резултативност от дървесния запас

0,20
0,20
0,10
0,10
0,15
0,15
0,10

3,45
3,16
2,34
6,42
4,23
1,00
1,00

0,69
0,63
0,23
0,64
0,63
0,15
0,10

Обобщаваща оценка

1,00

7

 ПБО  3,08
i

i 1

Табл. 4. Обобщаваща оценка за конкурентоспособност на ЮЦДП, Смолян
Коефициент на
Бални
Претеглени бални
Показатели
значимост
оценки
оценки
1. Конкурентоспособност на предлаганата продукция
0,20
7,00
1,40
2. Производителност на труда
0,20
3,83
0,77
3. Финансова стабилност
0,10
7,00
0,70
4. Натрупване в активи
0,10
5,77
0,58
5. Адаптивност към пазара
0,15
7,00
1,05
6. Резултативност от горските територии
0,15
6,65
1,00
7. Резултативност от дървесния запас
0,10
3,16
0,32
7

Обобщаваща оценка

 ПБО  5,81

1,00

i

i 1

Табл. 5. Обобщаваща оценка за конкурентоспособност на СЗДП, Враца
Показатели

Коефициент на
значимост

Бални
оценки

Претеглени бални
Оценки

1. Конкурентоспособност на предлаганата продукция
2. Производителност на труда
3. Финансова стабилност
4. Натрупване в активи
5. Адаптивност към пазара
6. Резултативност от горските територии
7. Резултативност от дървесния запас

0,20
0,20
0,10
0,10
0,15
0,15
0,10

2,01
1,00
3,32
1,49
1,00
2,79
1,00

0,40
0,20
0,33
0,15
0,15
0,42
0,10

Обобщаваща оценка

1,00

7

 ПБО  1,75
i

i 1

Табл. 6. Обобщаваща оценка за конкурентоспособност на СИДП, Шумен
Показатели

Коефициент на
значимост

Бални
оценки

Претеглени бални
оценки

1. Конкурентоспособност на предлаганата продукция

0,20

3,01

0,60
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Показатели
2. Производителност на труда
3. Финансова стабилност
4. Натрупване в активи
5. Адаптивност към пазара
6. Резултативност от горските територии
7. Резултативност от дървесния запас

Коефициент на
значимост
0,20
0,10
0,10
0,15
0,15
0,10

Бални
оценки
7,00
1,89
2,69
2,53
7,00
7,00

(продължение)
Претеглени бални
оценки
1,40
0,19
0,27
0,38
1,05
0,70
7

Обобщаваща оценка

 ПБО  4,59

1,00

i

i 1

Таблица 7. Обобщаваща оценка за конкурентоспособност на СЦДП, Габрово
Показатели

Коефициент на
значимост

Бални
оценки

Претеглени бални
оценки

1. Конкурентоспособност на предлаганата продукция
2. Производителност на труда
3. Финансова стабилност
4. Натрупване в активи
5. Адаптивност към пазара
6. Резултативност от горските територии
7. Резултативност от дървесния запас

0,20
0,20
0,10
0,10
0,15
0,15
0,10

1,69
3,58
1,00
1,04
1,87
6,65
4,48

0,34
0,72
0,10
0,10
0,28
1,00
0,45

Обобщаваща оценка

1,00

7

 ПБО  2,98
i

i 1

-

предприятие. Класирането по този индикатор е както следва: СИДП-Шумен (7,00 бала),ЮИДП-Сливен (4,20 бала), ЮЦДПСмолян (3,83 бала), СЦДП-Габрово (3,58
бала), ЮЗДП-Благоевград (3,16 бала) и
СЗДП-Враца (1,00 бала). Първото място по
производителност на труда за СИДПШумен не е случайно. То се обяснява с
постигнатия най-висок финансов резултат
през 2010 г. от всички шест предприятия,
който възлиза на 780 хил. лв., както и с
предпоследното място по брой на заетите
от 972 служители. Незадоволителното
предпоследно
място
на
ЮЗДПБлагоевград е следствие от отрицателния
финансов резултат от -112 хил. лв. и значителния брой на заетите от 2 106 служители, който отрежда второ място на предприятието по брой на заетите. Относно последното място на СЗДП-Враца следва да
се отбележи, че то е резултат от ниския
финансов резултат за 2010 г., който възлиза на 15 хил. лв.
Индикаторът „финансова стабилност” се
определя чрез три показателя – рентабилност на собствения капитал, обща ликвидност и финансова автономност на предприятието. По този индикатор класирането
изглежда по следния начин: ЮЦДПСмолян (7,00 бала), СЗДП-Враца (3,32 бала), ЮИДП-Сливен (2,95 бала), ЮЗДПБлагоевград (2,36 бала), СИДП-Шумен
(1,89 бала), СЦДП-Габрово (1,00 бала).

-
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Относно първото място на ЮЦДП-Смолян
трябва да се отбележи, че то се определя
от максималната оценка от 7,00 бала на
общата ликвидност и високата оценка за
финансова независимост, възлизаща на
6,82 бала. Същевременно, второто място
за СЗДП-Враца е следствие от оценката за
финансова независимост, която е равна на
7,00 бала.
Индикаторът „натрупване в активи” се оценява, чрез темповете на прираст на дълготрайните активи и дървесния запас.
Възможностите за управленско въздействие върху стойностите на тази характеристика се ограничават до темповете на прираст на дълготрайните активи, тъй като
прирастът на дървесния запас се определя
най-вече от природните дадености. Класирането по този индикатор е следното:
ЮЗДП-Благоевград (6,47 бала), ЮЦДПСмолян (5,77 бала), ЮИДП-Сливен (2,88
бала), СИДП-Шумен (2,69 бала), СЗДПВраца (1,49 бала) и СЦДП-Габрово (1,04
бала).
Първото
място
за
ЮЗДПБлагоевград е следствие от съществения
прираст на дълготрайните активи и дървесния запас за 2010 г. Реалната стойност
на първия показател възлиза на 3 241 хил.
лв., а на втория на 2 890 091 m3. По отношение на първия показател ЮЗДПБлагоевград е на първо място от шестте
държавни предприятия, а по отношение на
втория е на второ място след ЮЦДП-

КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА НА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРСКОСТОПАНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

-

-

-

Смолян, което има прираст на дървесния
запас от 3 218 959 m3.
Адаптивността към пазара се определя въз
основа на предложеното и реализираното
количество дървесина. По този индикатор
класирането изглежда по следния начин:
ЮЦДП-Смолян (7,00 бала), ЮИДП-Сливен
(4,49 бала), ЮЗДП-Благоевград (4,23 бала), СИДП-Шумен (2,53 бала), СЦДПГаброво (1,87 бала), СЗДП-Враца (1,0 бала). Подредбата дава основание да се
предположи, че по всяка вероятност в първите две дирекции процедурите за продажба на дървесината са достатъчно гъвкави, а качеството и количеството на предлаганата дървесина съответства на нуждите на дърводобивните и преработвателни
фирми в региона.
По индикатора „резултативност от държавните горски територии“ класирането на
предприятията изглежда по следния начин:
СИДП-Шумен (7,00 бала), ЮЦДП-Смолян
(6,65 бала), СЦДП-Габрово (6,55 бала),
ЮИДП-Сливен (3,49 бала), СЗДП-Враца
(2,79 бала) и ЮЗДП- Благоевград (1 бала).
Тук следва да се отбележи, че това класиране е определено въз основа на приходите от дървесина на 1 ha държавна горска
територия, а те са както следва: СИДПШумен (65,13 лв./ha), ЮЦДП-Смолян (63,84
лв./ha), СЦДП-Габрово (63,47 лв./ha),
ЮИДП-Сливен (52,31 лв./ha), ЮЗДПСЗДП-Враца (49,76 лв./ha) и ЮЗДПБлагоевград (43,21 лв./ha).
По индикатора „резултативност от дървесния запас“ първото място отново се заема
от СИДП-Шумен (7, бала), а последните
две места от СЗДП-Враца (1 бал) и ЮЗДПБлагоевград (1 бал). Съответно второ, трето и четвърто място се заемат от СЦДПГаброво (4,48 бала), ЮИДП-Сливен (3,51
бала) и ЮЦДП-Смолян (3,16 бала). Предс-

-

-

тавените оценки са определени въз основа
на отношението между годишните приходи
от дърводобив и дървесния запас на държавните горски територии. Това съотношение за шестте предприятия приема следните стойности: СИДП-Шумен (0,52 лв./m3),
СЦДП-Габрово (0,40 лв./m3), ЮИДПСливен (0,36 лв./m3), ЮЦДП-Смолян (0,34
лв./m3), СЗДП-Враца (0,24 лв./m3) и ЮЗДПБлагоевград (0,24 лв./m3)
Въз основа на представените по-горе индикатори се пресмятат обобщаващите
бални оценки за конкурентоспособността
на изследваните предприятия. Получава се
следното класиране: ЮЦДП-Смолян (5,81
бала), СИДП-Шумен (4,59 бала), ЮИДПСливен (3,66 бала), ЮЗДП-Благоевград
(3,08 бала), СЦДП-Габрово (2,98 бала) и
СЗДП-Враца (1,75 бала).
В полученото крайно класиране за конкурентоспособност на предприятията прави
впечатление четвърто място на ЮЗДПБлагоевград. Въпреки, че предприятието е
на първо място по натрупване в активи, то
реализира отрицателен финансов резултат, заема предпоследно място по производителност и последно по резултативност
от горските територии и дървесния запас.
Очевидно е, че притежаваните активи не
се управляват достатъчно ефективно и
предприятието не може да достигне потенциалните си производствени възможности.
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Abstract
The thesis of the research is: the legitimized state forestry enterprises for management of forests possessed different
competitive advantages. They depend on the territorial productive factors. The methodology for evaluation of their competitive advantages is worked out. The productive factors are standardized in a scale from 1 to 7. The territorial factors
are characterized by system of indicators for competitiveness. They are: competitiveness of the production; productivity
of the labour; financial stability; growth of assets; market adaptability; forest territories effectiveness; effectiveness of the
timber volume. The results from the research are summarized.
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Резюме
Изведена е основна теза на изследването, а именно: пазарната стойност на горските територии не е достатъчна за използването й в качеството на финансов инструмент за оценяване на специфичните имуществени
права върху горите. Тезата се доказва на примера на горите, държавна собственост. Тези гори оценявани като
недвижим имот подлежат на отчуждаване. Новият собственик може да ги използва за горски или други цели.
Когато ще се използват за горски цели, авансираният за придобиването им капитал има икономически живот
безкрайност. Стойността на тяхното използване за дървопроизводство за сега е без алтернатива за горовладелците. Доказва се, че тази стойност може да бъде изчислявана чрез методическия апарат за оценка на инвестиции с икономически живот безкрайност. Методиката е апробирана за високостъблените и издънкови гори собственост на държавата. Определена е вътрешната норма на възвръщаемост на тези гори по възприетите в горската статистика класове на възраст. Изведени са зависимости за пределната ефективност на капитала авансиран в
гори. Направени са изводи върху разкритите закономерности.
Ключови думи: капитал авансиран в гори, оценка на инвестиции, дървопроизводство.
Key words: capital invested in forests, evaluation of investments, timber production.
JEL: Q23.

далата се в България икономическа ситуация от
законите за горите (1997 г. и 2011 г.) и Закона за
възстановяване на собствеността върху горите
и земите от горския фонд (1997 г.). С тези закони беше стимулиран пазар на горски територии
собственост преди всичко на държавата и физически лица. За управлението на този пазар
институционализираните държавни служби за
изпълнение на горскостопанското законодателство разработиха единна за всички оценители
наредба за оценка на гори и земи в горския
фонд. Бизнесът с горски имоти и ипотеки към
2012 г. не предявява претенции върху механизма на продажбите, базиращи се на пазарната
стойност на горите, но вече има нужда да бъдат
определяни и други видове стойност.
Възникват най-малко 3 икономически казуса,
произтичащи от използването на горите за горски цели:
Първо: Каква е стойността на използване на
горската собственост с многофункционално
предназначение?
Второ: Какъв е размерът на реалното горско
богатство в пари и каква е вътрешната норма на
неговата възвръщаемост?
Трето: Какъв е приблизителният срок на откупуване на авансирания в гори капитал при
положение, че ползването им за горски цели не
подлежи на промяна.
Горските икономически казуси насочват към
проблеми, които не са свързани с това, каква
сума пари може да се вземе от продажбата на
гора, а към такива, които показват каква е пределната ефективност на авансирания в гори

Увод
Стандартите, които икономическата теория и
практика са възприели за оценка на горите като
недвижима собственост, изискват при всеки
конкретен случай да се включва информация
осигуряваща следните данни, пряко свързани с
пазарната стойност на горите:
Първо: Данни, идентифициращи специфичните имуществени права, които са предмет на
оценка за определяне на пазарната стойност на
гората.
Второ: Параметри, уточняващи ефективната
дата и година, за които изчислената пазарна
стойност има практическа значимост;
Трето: Теоретична защита на метода за
оценка на горските територии и финансовите
инструменти за достигане на справедлива пазарна стойност;
Четвърто: Данни, показващи общата пазарна
стойност на горския имот като цяло и на обособените по териториален, видов и възрастов
признак части в частност;
Пето: Информация за стойността на използване на недвижимата горска собственост.
От натрупаният в периода след 2000 г. в
България опит при оценката на горите отчитаме,
че усилията са насочвани към определяне пазарната им стойност. Тя вече се е утвърдила
като разчетна величина, по която продавачите и
купувачите оферират желанието си за прехвърляне пълно право на собственост върху горски
имоти. Концентрирането на усилията върху пазарната стойност с оглед на продаването на
горските имоти намира своето обяснение в съз-
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капитал. За такава се приема отношението
между капитализирания бъдещ доход, който
създава една допълнителна единица инвестиран капитал.
Този тип проблеми възникват от това, че горското законодателство е създало защитни механизми за трансформиране ползването на горите за други освен горски цели. Така горите
стават с ограничен от правото пазар, който има
потребност не само от пазарна, а от стойност на
използване. Горската собственост с ограничен
само в горския сектор на страната пазар има
сравнително малко на брой купувачи към даден
момент. Текущото й използване е толкова специфично, че определянето на стойността на
използване е единственият начин за определяне посоката на бъдещото й използване. С нейното изчисляване горовладелеца получава информация, какъв е доходът, който той получава
или губи от това, че производствената му функция е ограничена само в пазара на горския сектор. Когато тази функция е дървопроизводствена и когато тя и към 2012 г. е без алтернатива
при формиране на неговите доходи, за него
икономическа стойност имат дървесният запас и
текущият дървесен прираст. При такава специализирана собственост насочена само към дървопроизводство очевидно стоящата на корен
дървесина е с характер на капитал-функция, а
паричната й стойност респективно капитализточник. Приносът от този капитал според Ив.
Йовков и др. е количеството дървесен прираст,
който всяка година продуцира гората от съответния клас на възраст [2, 3, 4, 5].
Икономическата задача на всеки горовладелец, който осъществява дървопроизводствена
функция с вечно специализиран пазар се състои
в поддържане на такава вечна структура на
дървостоя, която да осигурява максимален текущ прираст. От тази най-обща постановка на
въпроса съвсем очевидно се налага изводът, че
става дума за оценка на инвестиции в гори, чийто икономически живот е безкрайност, а нетният
финансов принос – стойността на текущия прираст. Тази стойност трябва да бъде осъвременена за целия икономически живот (който е безкраен) на тази специфична инвестиция.
Формулата, която отразява икономическия
баланс между авансирания капитал и нетния
финансов принос Ив. Йовков и Н. ШулеваАлексова извеждат от теорията на оценката на
инвестиции, а именно [4, 5]:
n

NPVn 

W

тек

i 1
n

.

1
(1  r )n

 Wv  0 ,

са от инвестиции в разновъзрастно стопанисвана гора за възприетия срок (n) на икономическия й живот, лв.;
W тек – паричната стойност на текущия дървесен прираст, лв./ha;
1
– дисконтният фактор;
d=
(1  r )
r – нормата на дисконт на инвестиции в разновъзрастно стопанисвана гора при условията на съответния пазар;
Wv – паричната стойност на запаса на дървостоя в стояща маса, лв./ha.
Тъй като първият член на формулата (1) е
безкрайна геометрична прогресия, те трансформират горната формула по начина показан
във формула (2).
тек

(W 1

тек

.d+W 1

тек

.d2+...+W 1

.dn-1)–Wv.

(2)

След нейното решаване нетната осъвременена стойност на инвестициите с икономически
живот безкрайност се изчислява по формула (3)
W тек .(1  r )
-Wv.
(3)
NPVn= 1
r
Полученият резултат има следния икономически смисъл: необходимо и достатъчно условие за оценка на годишния принос на инвестиции в разновъзрастно стопанисвана гора с икономически живот безкрайност е да се определи
частното на капитализираната стойност на годишния (периодичния) дървесен прираст и нормата на възвръщаемост (r) на инвестицията в
разновъзрастната гора. Ако тази стойност бъде
намалена със стойността на авансирания в този
бизнес капитал ще се получи нетната осъвременена стойност на осъществяваната от горовладелеца производствена функция. Положителната или отрицателната разлика е именно стойността на използване на гората за дървопроизводство.
Икономическият баланс между авансирания
капитал и нетния финансов принос при критерии
вътрешна норма на възвращаемост (IRR) може
да бъде представена и във вида:
W тек .(1  r )
 Wv  0 .
IRR  1
(4)
r
Вътрешната норма на възвръщаемост (r), която е израз на това, че приносът от инвестиции
най-малко ще бъдат възтановени придобива
вида:
W1тек
.100 , (в %).
(5)
r=
Wv  W1тек

(1)

където
NPV e нетната настояща стойност на прино-
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– източник дървесен запас върху държавните
гори възлиза на около 40,587 млрд. лв., от който
в иглолистните 44,59%, а в широколистните
55,41%.
Трето: Продуктивността на държавните гори
възлиза на около 3,6 м3/ха/год., като за иглолистните гори е 4,6 м3/ха/год., а на широколистните
високостъблени 3,2 м3/ха/год.
Четвърто: Пазарната стойност на 1 м3 обезличена добита от държавните гори през 2011 г.
дървесина в иглолистните гори е 66,85 лв./м3, в
високостъблените широколистни 59,74 лв./ха, а
в издънковите широколистни е 53,22 лв./м3.
Пето: Годишният текущ прираст в държавните гори през 2011 г. е 13,360 млн. м3, от които
около 6,4 млн. м3 иглолистни и 2,9 млн. м3 широколистни високостъблени и около 4 млн. м3
широколистни издънкови гори. Той позволява
да бъде реализиран постоянен годишен доход
от ползване на около 226лв./ха/год. Горските
плодове от иглолистните и широколистните гори
без да се засяга тяхната цялостност и вечност
са съответно 42,27 лв./м3 . При достигнатата 2
% вътрешна норма на възвръщаемост около
50% от текущия прираст е икономически обосновано да остава за натрупване за бъдещи периоди.
Шесто: Стойността на използване на държавните гори с индикатор вътрешна норма на
възвръщаемост по класове на възраст намалява от малките към високите класове на възраст.
Тя се изразява чрез закономерност на хиперболична крива от вида показан на фиг.1.

Всеки горовладелец ще се стреми да максимализира прираста W1тек и вътрешната норма
на възвръщемост (r). Очевидно е, че това ще
бъде постигнато, ако сортиментната структура
на годишния (периодичен) прираст, стоящата на
корен дървесина и техните средни обезличени
цени са оптимални за съответния пазар.
Вътрешната норма на възвръщаемост (r) в
икономически баланс във формула (4) се определят чрез формулата (5). Двете формули дават и друга важна информация. Тя се отнася до
нормата на възвръщаемост, която реализира
собственика на гори с целева функция „дървопроизводство”. Когато тази норма е по-голяма от
тази, която може да постигне от горите с някоя
друга функция или комбинация от няколко функции, само тогава неговият интерес ще бъде
задоволен.
Извършените разчети за определяне стойността на използване на държавните гори с използване на горния методичен апарат са показани в табл. 1, 2, 3 и 4 и позволяват да бъдат
направени следните изводи:
Първо: Натрупаният под формата на капитал-функция дървесен запас върху държавните
гори е около 643,1 млн. м3, от които 44,6% са
иглолистна дървесина и 55,4% широколистна.
Около 60% от дървесния запас на иглолистните
гори се намира в класовете на възраст до 60
години, а на високостъблените широколистните
в същите класове е 30,6 %.
Второ: Натрупаният под формата на капитал

Фиг. 1. Зависимост на паричната стойност на дървесния запас и вътрешната норма на възвръщаемост по
класове на възраст при иглолистните дървесни видове

За подобна закономерност съобщава Фостър
Б. (1979), изследвайки паричните потоци на
направени инвестиции в гори. От стойностите на
определените от него лихвени проценти за инвестициите с икономически живот от 10 до 120 г.
той прави извода, че публичния сектор не бива

да инвестира при лихвени проценти по-ниски от
изчислените за всеки клас на възраст (цит. по
[1]).
Седмо: Вътрешната норма на възвръщаемост на горите от първи и втори клас на възраст
показва значителен принос на инвестициите.
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Табл. 1. Стойност на използване на горските територии общо иглолистни и широколистни
Класове на възраст
Дървесни видове
Мярка
I
II
III
IV
V
VI
VII
1-20
21-40
41-60
61-80
81-100
101-120
121-140
Иглолистни и широколистни
Площ
ха
544147
908983
1096652
547055
230322
193697
119181
Дървесен запас
общо, в т.ч.
м3
26681322
152667158
170046337
96944755
73521233
60016470
34223178
Иглолистни
м3
10190549
107400744
54490406
28298273
44214086
28623106
9351058
Широколистни - високос3
м
5818064
24128587
26453753
18511045
29307147
31393364
24872120
тъблени
3
широколистни издънкови
м
10672709
21137827
89102178
50135437
на 1 ха
м3/ха
49,03
167,95
155,06
177,21
319,21
309,85
287,15
Дървесен прираст
3
общо, в т.ч.
2333026
4689280
3208629
1361867
794823
533479
258289
м /год
Иглолистни
м3/год
815244
3304638
1037912
390320
477989
254426
70574
Широколистни - високос3
м /год
465445
742419
503880
255325
316834
279053
187715
тъблени
3
широколистни издънкови
м /год
1052337
642223
1666837
716222
0
0
0
3
м /ха/го
на 1 ха
4,29
5,16
2,93
2,49
3,45
2,75
2,17
д
Парична стойност
на временен склад
лв/м3
47,84
47,84
48,34
49,08
67,29
77,47
84,25
в стоящо състояние
лв/м3
26,94
26,94
27,00
27,80
46,25
56,51
63,36
3
Добивни разходи
20,90
20,90
21,34
21,29
21,05
20,96
20,90
лв/м
Производствена функция на горовладелеца
Парична стойност на
лв/ха
2345,51
8034,07
7494,80
8697,57
21479,68
24002,31
24192,64
дърв. запас (Wv)
Парична стойност на
лв/ха
205,092
246,772
141,421
122,182
232,212
213,354
182,587
дърв. Прираст (Wтек)
Вътрешна нoрма на възвръщаемост (JRR)
4077619
3,57

0
1,86

149

0,67

47

2,13

226,250

2909063

158392

156,491

13360505
6373823

181112
22720

10859,39

171048151
171,57
278,62

23473,73

184242941

23758861

63,29
42,27
21,03

641267286
285976194

27166833
3407972

84,25
63,36
20,90

3737542

Общо

97505

VIII
141-160
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Иглолистни
Площ
ха
119273
450339
Дървесен запас
общо
м3
10190549 107400744
на 1 ха
м3/ха
85,44
238,49
Дървесен прираст
общо
м3/год
815244
3304638
на 1 ха
м3/ха/год
6,84
7,34
Парична стойност
на временен склад
лв/м3
44,01
44,01
в стоящо състояние
лв/м3
22,73
22,73
3
Добивни разходи
21,28
21,28
лв/м
Производствена функция на горовладелеца
Парична стойност на дърв.
лв/ха
3760,16
10495,89
запас (Wv)
Парична стойност на дърв.
лв/ха
300,813
322,950
тек
Прираст (W )
Вътрешна нoрма на възвръщаемост (JRR)

Дървесни видове

390320
4,38
46,03
23,97
22,06
14627,23
201,754

1037912
5,53
44,82
22,65
22,17
13002,92
247,675

52

72

1,40

28298273
317,78

54490406
290,11

1,94

89051

187824

92

1,09

302,543

27985,25

72,86
51,28
21,58

477989
4,15

44214086
384,10

115112

112

0,90

302,907

34077,25

87,74
66,34
21,40

254426
3,45

28623106
388,39

73697

Табл. 2. Стойност на използване на горските територии от иглолистни видове
Класове на възраст
Мярка
I
II
III
IV
V
VI
1-20
21-40
41-60
61-80
81-100
101-120

132

0,76

272,335

36084,41

97,66
76,38
21,28

70574
2,79

9351058
369,49

25308

VII
121-140
1071283

Общо

149

0,67

207,776

31166,08

97,66
76,38
21,28

22720
2,13

64

1,55

305,859

19995,48

66,85
45,31
21,54

6373823
4,58

3407972 285976194
319,13
299,12

10679

VIII
141-160
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Широколистни - високостъблени
Площ
ха
116058
Дървесен запас
общо
м3
5818064
на 1 ха
м3/ха
50,13
Дървесен прираст
общо
м3/год
465445
на 1 ха
м3/ха/год
4,01
Парична стойност
на временен склад
лв/м3
51,66
в стоящо състояние
лв/м3
31,15
3
Добивни разходи
20,51
лв/м
Производствена функция на горовладелеца
Парична стойност на дърв. запас
лв/ха
2589,75
(Wv)
Парична стойност на дърв. Прилв/ха
207,180
раст (Wтек)
Вътрешна нoрма на възвръщаемост (JRR)

Дървесни видове

503880
3,89
51,85
31,34
20,51
10595,40
201,817

742419
4,42
51,66
31,15
20,51
7422,24
228,377

31

52

1,94

26453753
204,35

24128587
143,67

3,17

129455

167939

71

1,40

166,339

12059,55

52,13
31,62
20,51

255325
3,19

18511045
231,34

80018

92

1,09

169,733

15700,35

61,72
41,21
20,51

316834
2,75

29307147
254,38

115210

111

0,90

156,246

17577,67

67,19
46,68
20,51

279053
2,33

31393364
261,61

120000

131

0,76

141,657

18769,41

70,84
50,33
20,51

187715
2,00

24872120
264,95

93873

Табл. 3. Стойност на използване на горските територии от широколистни видове
Класове на възраст
Мярка
I
II
III
IV
V
VI
VII
1-20
21-40
41-60
61-80
81-100
101-120
121-140
909379

Общо

149

0,67

129,230

19384,49

70,84
50,33
20,51

158392
1,82

62

1,60

191,094

12102,75

59,74
39,23
20,51

2909063
3,20

23758861 184242941
273,64
202,60

86826

VIII
141-160
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Табл. 4. Стойност на използване на горските територии от широколистни издънкови видове
Класове на възраст
Дървесни видове
Мярка
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
Широколистни издънкови
Площ
ха
21167
25407
34473
41130
35966
Дървесен запас
общо
м3
799406
2343980
3490014
4039309 4039464
на 1 ха
м3/ха
37,77
92,26
101,24
98,21
112,31
Дървесен прираст
общо
м3/год
266469
292999
268463
224406
161579
на 1 ха
м3/ха/год
12,59
11,53
7,79
5,46
4,49
Парична стойност
на временен склад
лв/м3
51,66
51,66
51,66
51,66
52,13
в стоящо състояние
лв/м3
32,73
32,73
32,73
32,73
33,20
3
Добивни разходи
18,93
18,93
18,93
18,93
18,93
лв/м
Производствена функция на горовладелеца
Парична стойност на дърв. запас (Wv)
лв/ха
1951,02
4766,01
5230,01
5073,44 5854,90
Парична стойност на дърв. Прираст (Wтек)
лв/ха
650,342
595,754
402,309
281,858 234,197
Вътрешна нoрма на възвръщаемост (JRR)
121577
3,39
52,13
33,20
18,93
6176,89
176,482

151958
3,85
52,13
33,20
18,93
6021,60
200,719

29

34

2,94

4255215
118,49

4558767
115,51

3,45

35912

31-35

39466

26-30
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Табл. 4. Стойност на използване на горските територии от широколистни издънкови видове (продължение)
Класове на възраст
Дървесни видове
Мярка
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
над 60
Широколистни издънкови
Площ
ха
73231
97465
195022
168918
211416
341344
Дървесен запас
общо
м3
8284381
11661370
24527325
23269167
29644316
50135437
на 1 ха
м3/ха
113,13
119,65
125,77
137,75
140,22
146,88
Дървесен прираст
общо
м3/год
207109
259142
490547
423076
494072
716222
на 1 ха
м3/ха/год
2,83
2,66
2,52
2,50
2,34
2,10
Парична стойност
на временен склад
лв/м3
52,13
53,22
53,22
52,60
52,60
52,60
в стоящо състояние
лв/м3
33,20
34,29
34,29
33,67
33,67
33,67
3
Добивни разходи
18,93
18,93
18,93
18,93
18,93
18,93
лв/м
Производствена функция на горовладелеца
Парична стойност на дърв. запас (Wv)
лв/ха
5897,29
6367,60
6693,32
7245,87
7375,46
7725,71
Парична стойност на дърв. Прираст (Wтек)
лв/ха
147,432
141,502
133,866
131,743
122,924
110,367
Вътрешна нoрма на възвръщаемост (JRR)

41

2,44

6891,56
164,288

53,22
34,29
18,93

4077619
3,09

171048151
129,49

1320917
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Срока на откупуване на високостъблените гори
от първи клас е около 10, а за втори клас 30 г.
Сравнително високата вътрешна норма на възвръщаемост на високостъблените гори от първи
и втори клас на възраст се дължи на два факта
– високия в първите години от растежа на дървостоите годишен текущ прираст и по-ниската
величина на дървесните запаси.
Осмо: Паричната стойност на дървесния запас (капитала-функция) по цени от 2011 г. нараства от малките към големите класове на
възраст. Нарастването се проявява чрез закономерност на крива от втора степен, имаща
вида показана на фиг. 1.

VALUE OF USE OF THE FORESTS FOR TIMBER PRODUCTION
Nevena Shuleva1, Konstantin Kolev1, Valentina Marinova2
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Executive Forest Agency, Sofia, Bulgaria
Abstract
The thesis of the research is: the market value of forest territories is not sufficient instrument for evaluation of the
specific property rights over the forests. The thesis is proved on the basis of the state forests. These forests as immovable property are liable to expropriation. The new owner may use them for different goals. When they are used for forest
goals the capital spent for ownership rights over them has economic life infinity. At present the value of their use for
timber production is without alternative for forest owners. It is proven that this value can be evaluated on the basis of
methodology for appraisal of financial efficiency of investments with economic life infinity. On the basis of different
classes of age of forests the methodology is verified and internal rates of return are established. The dependencies
about the marginal efficiencies of the capital invested in forests are revealed. On these grounds some conclusions are
drawn up.
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СТРУКТУРНИ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ НАТУРАЛНИЯ И СТОЙНОСТНИЯ ОБЕМ НА
ДЪРВОПРОИЗВОДСТВОТО
Константин Колев1, Невена Шулева1, Валентина Маринова2
1
Лесотехнически университет, София
2
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Резюме
Изведена е основна теза на проучването, а именно: натуралната и стойностната структура на дървопроизводството са взаимозависими. Това позволява да бъдат оценявани структурните различия между тях и да се
реализира икономическа политика за оптимално ценообразуване. Прави се библиографска справка на познати
статистически методи за оценка на различия и равномерност на структури. Оценени са натуралния и стойностен
обем на дървопроизводството от държавните гори. Направен е сравнителен анализ на различията между тях
чрез изчисляване на коефициента на сравнителна неравномерност (Kd) и коефициента на диверсификация (GR)
на У. Изард. Направени са обобщени изводи за причините, влияещи върху структурните различия. Правят се и
преценки за ценовите политики по отделни сортименти дървесина и негативите за икономиката на горския сектор.
Ключови думи: структурни различия, цена на дървесината, ценова политика.
Key words: structural differences, price of timber, price politics.
JEL: Q23.

Процесът на развитие на дървопроизводствената функция подлежи на измерване чрез
натурални и стойностни показатели. Тези показатели са нужни за да може да бъде оценяван
двоякия характер на социалната функция на
горовладелеца, а именно: да произвежда потребителна стойност под формата на дървесина
от различни категории; да създава стойност,
която да разменя чрез възприетите разпределителни механизми в обществото. Икономическата постановка на задачата за измерване различията между натуралния и стойностния обем на
дървопроизводството схематично може да се
представи чрез следния алгоритъм:
- Приемаме, че наблюдаваните натурални и
стойностни показатели от националната
статистика, характеризиращи обема на горскостопанското производство като количество
и качество към 2012 г. съответстват на целите на структурния анализ. Показателят,
чрез който се измерва натуралния и стойностния обем на дървопроизводството е количеството дървесина в m3 в натурално и
лева в стойностно изражение. Структурата
на наблюдавания обем годишно производство на дървесина в лежащо състояние е едра, средна, дребна и дърва за горене. Тези
показатели отговарят на теоретичното изискване да бъдат обобщени, измерими и интерпретирани факти [4].
- Допуска се, че структурата на производството в натурално и стойностно изражение по
четирите сортимента се е формирала под
влияние на множество фактори, проявяващи
силата и посоката на своето въздействие по

различен начин през отделните периоди.
Еднакво вероятно е тези фактори да имат
систематичен или случаен характер. По тази
причина за нуждите на структурния анализ е
нужен параметър, спрямо който да бъдат
оценявани натуралните и стойностните показатели и който да елиминира действието
на случайните и систематичните фактори.
За такъв в това изследване се приема натуралната структура на обема на дървопроизводството. В качеството си на параметър тя
е приета да изпълни изкисването за квантифициран израз на състоянието на изследваната дървопроизводствена функция на държавата-горовладелец през отделните етапи
от нейното развитие. При така възприетия
параметър съществуват две взаимно допълващи се посоки на структурния анализ:
първо, да се оцени развитието на стойностната структура от дървопроизводствената
функция на държавата-горовладелец през
периода 1999-2010 г. с цел да се обясни логиката на саморазвитието й. Тъй като по условие натуралната структура е възприета за
граничен параметър се изправяме пред вариант за оценка по цели: първо, съпоставка
на натуралната и стойностната структура
като поставена цел и постигнат резултат;
второ, да се оцени структурната диференциация на стойностния спрямо натуралния
обем. Тази оценка следва да търси отговори
за съответствието между двете структури.
Основният въпрос на структурния анализ в
този случай е: доколко процесът на изменение на стойностната структура се е форми-
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рал като целенасочено действие за управление на пазарните цени през отделните
периоди.
- Възприето е отразената стойност на степента на удовлетвореност от съпоставката на
действително измерените факти с граничната стойност на параметъра да се нарича индикатор. По този начин оценката на структурните различия чрез показателите, параметъра и индикаторите може да бъде параметризирана между две еднакво възможни
гранични ситуации: Първо, стойностната
структура на дървопроизводството се изменя във времето или съответства на изменението на натуралната. Математически това
се изразява чрез отношението fi=1/n, т.е.
съществува равномерно развиваща се във
времето стойностна и натурална структура.
Второ, стойностната и натуралните структури са концентрирани в един дървесен сортимент, а по всички останали, чийто брой е
(n–1) – няма производство. Както и трябва
да се очаква, при първата ситуация не съществува диференциация, докато при втората е налице максимална структурна неравномерност. Всички останали случаи се
включват между тези две крайни теоретически ситуации. При тази алтернатива за
правилното решаване на задачата за измерване диференциацията между натуралната и стойностната структура чрез показателя обем на производството е необходим
измерител, който да отговаря на следните
условия: а) да бъде бездименсионна, но
квантифицирана с долна и горна граница
величина. Когато е квантифицирана с долна
граница 0 и с горна граница 1, това да означава, че диференциацията е по-малка, когато стойността на измерителя клони към 0, а
по-голяма – когато стойността клони към 1;
б) да не променя своята стойност, когато се
преминава от негрупирани статистически
единици към точково подреждане (по възходящ или низходящ ред) според величината
на стойностите на признака; в) да не зависи
от стойностните величини на признака, а
само от различията между тях, както и да не
зависи от броя на единиците в изучаваната
съвкупност, а само от съотношенията между
тях получени при групирането.
По наша преценка, на изброените в горния
параграф условия най-добре отговарят разработените в икономическа статистика „измерители“ на неравномерността и на динамиката на
структури [1, 2, 6, 7, 8]. Един от най-често срещаните в литературата и прилаган измерител е
т. нар. „квадратичен коефициент на абсолютни
структурни изменения”:
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където
vi1 и vi2 са i-тите относителни дялове на двете
сравнявани съвкупности;
n – броят на относителните дялове.
Този квадратичен коефициент наподобява
известно стандартно отклонение, поради което
има долна граница 0 и не е ограничен отгоре.
Следователно коефициентът G v i  v 0 не отговаря на първото поставено условие, т.е. да бъде
стандартизиран. За преодоляване на този недостатък някои учени предлагат квадратичния
коефициент на абсолютни структурни изменения да се отнесе към квадратния корен на сбора
от квадратите на относителните дялове на двете сравнявани структури, а именно [1, 2]:
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По такъв начин като измерител на структурните различия се получава коефициент Kd –
стандартизирана величина с долна граница 0 и
горна 1. Той има това предимство, че позволява
да се извършва оценка на структурните различия между натуралното и стойностното изражение на дървесната продукция по категории (едра, средна, дребна, дърва), тъй като двете
структури са едномерни. Те са структури на съвкупности, състоящи се от n групи, които според
К. Гатев са обособени по един признак. Това е
така, защото според него едномерната структура може да се отнася за обема на съвкупността
или за сумата от значенията на някакъв признак. Ако количеството добита дървесина се раздели по категории – едра, средна, дребна и
дърва за огрев и се изчислят относителните
дялове на всяка една категория дървесина, ще
се получи едномерна структура на количеството
добита дървесина. Може да се получи и едномерна структура на паричните доходи от дървесина (по категории дървесина). Това са две различни едномерни структури, но между тях има
определена връзка. Такива структури К. Гатев
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нарича свързани едномерни структури. В
конкретния случай колкото по-голямо е различието между структурата на паричния доход и
структурата на добитото количество дървесина
по категории толкова по-голяма е степента на
неравномерност (диференциация) във формирането на стойностния обем на производството.
Такава неравномерност може да се нарече
сравнителна неравномерност. Тя е критерий
за нерационална, ценова, тарифна или друга
политика и недобро управление на дървесните ресурси. Освен това може да се използва като параметър за търсене на паричноследствена връзка с коефициента на жертвана стойност. Логично е да се очаква, че
колкото по-големи са различията между двете структури, толкова повече k следва да се
отклонява от оптималната си стойност и обратното.
Коефициентът Kd има недостатъка, че неговата стойност е в зависимост от стойностната
величина на признака, т.е. не отговаря на третото поставено условие. Въпреки това коефициента Kd може да се използва за оценяване различието между две структури. Това е така, защото
в неговата стойност е отразено общото разстояние между векторите на структурите спрямо
равномерната структура в n-мерното пространство. Когато обаче трябва да се оценява равномерността в структурите, знаменателя във
формула (1) следва да се замени с числото 2.
По такъв начин се получава известната формула на Л. Казинец [5] за определяне на нормиран
квадратичен коефициент на абсолютните структурни промени:
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Спираме се на него, защото е аналогичен на
отношението на структурното различие измерено чрез коефициент на Джини (GR). Размахът на
коефициента на диверсификация е между 0 и 1.
В графичната си форма е известен под името
„крива на локализация” [3]. Този коефициент
също е приемлив за изследване на разглеждания проблем, най-малко заради нагледната
представа за характера на явлението равномерност между натуралните и стойностните
структури на произвежданата дървесна продукция, поради което в това проучване се използва
за измерване на структурното различие. Той е с
долна граница 0, когато наблюдаваната структура съвпада със съответната приета за еталонна. Измерителят притежава този недостатък,
че стойностната величина на горната граница е
във функция от броя на статистическите единици (n). Вярно е, че при какъвто и да е брой на n
сумата от разликите ∆ е 0, поради което сумата
само на положителните или само на отрицателните разлики се оказва винаги ограничена отгоре с 1. Вярно е, обаче и другото, че този измерител не отговаря на третото изискване към
избора критерии, за оцека на диференциацията,
тъй като се влияе от броя на единиците в изучаваната съвкупност. Те трябва да бъдат минимум
три за да може моделът да бъде показан и в
графичната си форма.
Въз основа на гореизложеното са извършени
изчисления на коефициентите на структурни
различия за периода 1999-2010 г. Установява
се, че коефициента на структурни различия (Kd)
варира в границите от 0,31 до 0,52. Найсъществените структурни различия се констатират между относителните дялове на реализираното количество ЕСД (средно около 32%) и ССД
(средно около 30%) и паричните доходи от тях
съответно около 70% и около 20%. По отношение на ЕСД коефициента на жертвана стойност
е в полза на горовладелеца. Това показват и
относителните дялове на добитото количество и
паричните доходи, а именно с около 32% от
добитото количество ЕСД се осигуряват около
70% от паричните доходи. Това означава, че
пазарните цени за иглолистната ЕСД са били
твърде високи за икономическия субект гороползвател. Това констатира и отклонението с
около 18 процентни пункта от оптималния размер на коефициента на жертвана стойност. По
отношение на ССД относителните цени през
периода 1999-2002 г. са в полза на гороползвателя като отклонението от оптималната стойност е средно с около 17 процентни пункта. Това
се доказва и чрез относителните дялове на реализираното количество ССД и паричните доходи
от нея. Както стана ясно от изложеното по-горе
с 30% от добито количество се получават около
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В това изследване не е поставена цел да се
изследва равномерността на двете структури, а
само различието между тях, поради което този
коефициент е неприложим. Известни са и други
индикатори за аналитична оценка на структурни
различия. Такива са: ъгълът между векторите на
две структури arccosα, коефициентът на структурна неравномерност Ks, коефициент за обикновена праволинейна корелация и др. [1, 2, 4, 6,
7, 8].
Заслужава особено внимание един друг измерител, тясно свързан с кривата на концентрация на Лоренц. Става дума за коефициента на
диверсификация, използван от У. Изард [3]:
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20% от паричните доходи, което означава, че е
недоизползвана възможността за повишаване
на относителните цени в полза на горовладелеца.
През периода 2003-2008 г. коефициента на
структурни различия бележи понижение спрямо
първия период и варира в интервала от 0,41 до
0,48. Основна причина за отчетеното понижение
е намаляването на разликата между относителните дялове на добитото количество и паричните доходи от ЕСД и ССД. През втория период
съотношението добито количество (m3) към паричен доход (лв.) за ЕСД е приблизително 32%
към 62%, а за ССД 34% към 23%. Това означава, че през времевия отрязък 2003-2008 г. по
отношение на относителните цени на иглолистната ЕСД и ССД се дава известно предимство
на гороползвателя.
През последните две години от изследвания
период 2009 г. и 2010 г. коефициента на структурни различия бележи своите най-ниски стойности. Те се дължат на намаляване на разликата в относителните дялове на реализираното
количество ЕСД и ССД и паричните доходи от
тях. Средно за двете години за ЕСД съотношението между количество дървесина и парични
доходи е 33% към 54% , а за ССД е 31% към
24%. Тези съотношения водят до намаляване
на стойностите на интергралния коефициент на
структурни различия. От направения до тук
анализ може да се заключи, че в съответствие със спецификата на горскостопанското
производство за иглолистната дървесина
различията следва да варират в интервала
0,4-0,5. Именно тогава се постига и оптимално съотношение между реализираното количество дървесина, пазарната стойност от нея
и коефициента на жертвана стойност. За изследвания период 1999-2010 г. би могло да се
твърди, че такъв оптимум е постигнат през
2004-2008 г. Тогава стойностите за k, за чети-

рите категории иглолистна дървесина са в
посочения по-горе интервал [вж. 9].
През периода 2009-2010 г. коефициентът Kd
е 0,35. При стойности на Kd в интервала 0,4-0,5
стойностния обем от добитата едра иглолистна
дървесина е около 70%, а от широколистната
50%. При стойностите на Kd в интервала 0,3-0,4
стойностния обем от едрата иглолистна дървесина се понижава на около 50%-60%, а при широколистните тази закономерност е още по изразителна. Коефициентът Kd е в границите 0,150,30 и индикира стойностен обем на едрата широколистна дървесина в границите 15%-30%.
Нашите проучвания показват, че причината за
това през периода след 2008 г. е ниската потребителна стойност на едрата широколистна дървесина и намаленото й търсене. Добиващите
фирми намират изход от това като трансформират добитата едра дървесина в дърва за горене,
които при нормални условия биха формирали
около 40% от доходите. При новата ситуация
този процент е вече около 70. Това говори за
нерационална икономическа политика, изразяваща се в реализиран финансов турнус от над
120 г. за добив на дърва за горене.
Добивът на 70% дърва за горене в сортиментната структура на дървопроизводството може
да бъде осигурен и при финансов турнус от 40
години, т.е. за 3 пъти по кратък период.
Изводите, които се налагат от изчисления
коефициент Kd се потвърждават и от коефициента на диверсификация GR. Този коефициент е
с около 10-12 процентни пункта по-нисък от коефициента Kd. Неговия оптимум се установява в
интервала 0,3-0,4 за иглолистните и между 0,20,3 за широколистните. Той позволява да бъде
представен и графично. На фиг. 1. кривите на
локализация изобразяват неравномерността
между наблюдаваните две структури през периодите: 1999-2002 г.; 2003-2008 г.; 2009-2010 г.
Общата тенденция е към намаляване на структурните различия.

Фиг. 1. Структурни несъответствия между добитите количества дървесина и приходите от тях през
периода 1999-2010 г.
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Нещо повече, високата потребителна стойност на дървата за горене, сравнителните им
предимства като енергиен източник спрямо другите енергоносители са факторите, които поддържат през последните три години сравнително високи пазарни цени. Нормата на печалба от
тях в някои случаи достига 50%. Цената на 1 пл.
m3 е приблизително равна на тази на едрата
широколистна дървесина. Изравнените пазарни
стойности на четирите сортимента по същество
са вече обективен факт, за който свидетелстват
стойностите на Kd и GR. За горовладелците този
факт сам по себе си е благоприятен, тъй като
позволява извличане на повече доходи. За икономиката като цяло това е неблагоприятно, тъй
като се произвежда краен продукт с ниска добавена стойност.
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9.
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STRUCTURAL DIFFERENCES BETWEEN THE REVENUES FROM THE REALIZED
TIMBER AND ITS VOLUME
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Abstract
The thesis of the research is: between the volume of the felled timber and the revenues from it there is dependence.
This permits the structural differences between them to be evaluated and optimal timber price politics to be realized. The
literature regarding the structural differences is studied. On the basis of popular methods the differences between the
structure of realized timber by sort classes and structure of revenues also by sort classes is evaluated. Conclusions
about the reasons for the structural differences are done as also evaluations of the price politics concerning various sort
classes timber.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ГОРСКО ПЛАНИРАНЕ – ЗАКОНОДАТЕЛНА СРЕДА ЗА
РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ
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Резюме
В периода 2000-2003 г. община Тетевен е разработила и приела План за многофункционално стопансване на
горите (ПМСГ). Планът е разработен в условията на нормативната уредба за горите, основана на Закона за горите (1997) и подзаконовите нормативни документи и актове, където не са били регламентирани документите за
стратегическото планиране в горския сектор (национална и областна стратегия за горите, национален, регионален и общински план за развитие на горите и др.) в т.ч. и принципите за многофункционалното горско планиране
(МГП). Анализиран е 10-годишния опит по провеждане на мониторингови проверки през 2006, 2010 и 2013 г. на
изпълнението на плана, респективно отражението на новата нормативна уредба за горите, базирана на ЗГ
(2011). Мониторинговите проверки, провеждани преди приемането на ЗГ (2011), показват, че нормативната уредба не е възпрепятствала разработването ПМСГ, но и не е мотивирала горската администрация и заинтересованите страни за по-голяма активност и отговорност при участието в процеса на планиране. Липсата на регламент
е затруднявало и възпрепятствало финансирането и приемането на тези планове. Оценката на законодателната
среда за развитие на това планиране при проверките е определена като „неблагоприятна”. При мониторинга
през 2013 г. се установява значително подобрение на законодателната среда. В ЗГ (2011) са регламентирани
цели, функции, нива и основни принципи на горското планиране, горска сертификация и пр., които значително
подобряват средата за разработване на стратегическите документи за горите в т. ч. и за провеждането на многофункционалното горско планиране. Оценката на критериите и индикаторите от Методиката за мониторитг и
оценка (2007) за Принцип 1, показва че тя от „неблагоприятна” сега е „благоприятна”, т.е. налице са фактори и
условия, които допринасят за прилагането на плана и устойчивото развитие на горските територии в региона.
Удовлетворяването на този принцип дава възможност да се оцени доколко законодателството, обществената
нагласа и социално-икономическите условия са подходящи за реализирането на един дългосрочен план за развитие на горите. Може да се каже, че законодателната среда е подходяща за развитие на многофункционалното
горско планиране в страната. Необходими са усилия активиране на заинтересовените страни и подготовка на
подзаконовите нормативните документи за изработване на стратегическите документи за развитие на горите,
къкъвто се явява и процесът на мониторинг на горското планиране.
Ключови думи: многофункционално горско планиране; стратегическо планиране; план за многофункционално стопанисване на горите; мониторинг.
Key words: multifunctional forest planning, strategic planning, plan for multifunctional forest management,
monitoring.
JEL: Q23.

респективно ред и условия за мониторинг и
оценка на това планиране. Може да се каже, че
опитът за провеждане на монитторинг и оценка
на изпълнението на планираните дейности в
ПМСГ не е достатъчен. Редица ръководители и
експерти в горите не правят разлика и приравняват контролните функции на една или друга
структура в Министерство на земеделието и
храните (МЗХ) и/или Изпълнителна агенция по
горите (ИАГ) с провееждането на мониторинг и
оценка. Мониторингът и оценката са дейности,
които се провеждат от трета, независима, от
изпълнението на ПМСГ страна.
За да направим анализ и оценка на изменението на законодателната среда за развитието
на МГП е необходимо да анализираме принципи
1 от Системата за мониторинг и оценка [10], а
именно: „Налице са фактори и условия, които
допринасят за прилагането на ПМСГ и устойчиво развитие на горските територии в региона

Увод
Многофункционалного горско планиране
(МГП) е подход за вземане на стратегически
решения за стопанисването на горите за попродължителен период от време в даден регион, като за целта на планирането се вклюючват
заинтересованите и засегнатите страни [9]. В
България МГП започва да се прилага в края на
миналия век. От тогава изминаха над 15 г., което е достатъчен период от време, за да се направи анализ, преценка, и равносметка за положените усилия и резултатите в това направление [1, 2, 11]. През този период бяха разработени и приети Планове за многофункционално
стопанисване на горите (ПМСГ) за 13 общини.
Натрупаният опит от МГП бе взет предвид при
разработване целите, приоритетите и принципите в новия Закон за горите (2011) [6]. Предстои приемането на Наредба, която следва да
регламентира нивата на горското планиране,
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(законодателната и социално-икономическа
среда допринасят за изпълнението на ПМСГ).
Предвижда
нормативната
и
социалноикономическата среда за прилагане на ПМСГ да
е подходяща”.

разработването на първия План за многофункционално стопанисване на горите за УОГСПетрохан. След това се разработват ПМСГ зе
13 общини, като Берковица, Вършец, Тетевен,
Крушари, Генерал Тошево, Несебър, Панагюрище, Стреча, Гърмен, Батак и др.
За изминатия период от 15 години се натрупа
значителен опит по провеждането на МФГП и
разработването на ПМСГ. Горските власти в
пилотните райони намериха добри подходи за
да привлекат заинтересованите страни и да ги
въвлекат в процесите по стратегическото планиране в горите. В резултат на това бяха разработени и прието от Общинските съвети планове,
които потвърждаваха постигнат консесус между
страните по приоритетите за развитие на горите
в региона. За решаването на поставените цели
усилията се насочиха проучване на към един от
първите разработени и приети ПМСГ, а именно
ПМСГ за община Тетевен. Разработването на
Плана е в периода от 1999 до 2003 г., а самото
приемане от Общинския съвет на община – Тетевен е през 2004 г., което е един достатъчно
дълъг период (10 г.), за да може да се направи
по-обстоен анализ. Цялостният анализ изисква
и обхваща всичките 5 принципа на Методиката
за монитиронг и оценка (М&О) и той ще бъде
предмет на цялостна разработка по проект ИНТЕГРАЛ. В този материал задачата е да се
обърне внимание на изпълнението на принцип 1
т.е. да преценим каква е законодателна среда
за развитието на многофункционалното горско
планиране и дали заинтересовените и участвали в процеса на планиране страни все още
„припознават” плана и подкрепят или отхвърлят
приетите стратегически цели за устойчиво развитие на горите в региона.
Това изследване може да се направи, като се
използва Системата за мониторинг и оценка
(М&О), която представлява комплекс от последователни и обвързани действия за проследяване ефективността и резултатите от предприетите действия по прилагане на Плана за многофункционално стопанисване на горите. От друга
страна задачата е да се изпита пригодността на
Методиката за мониторинг и оценка (2007), с
цел да се направят препоръки и предложения за
подобряването й, като основата за мониторинг
на планиранте дейности по МГП за горските
територии на общините. Анализът трябва да
обобщава всички направени до сега вътрешни и
външни проверки, включително предварителните проучвания и резултатите от посещенията на
място от работни групи. Най-важните резултати
от мониторинга се представят в таблици по съответните принципи, критерии и индикатори.
През периода след приемането на ПМСГ в
горския сектор се случиха редица промени в

1. Обект и метод на работа
1.1. Обект на изследването е провеждането на
мониторинг върху изпълнението на принцип 1
на Плана за многофункционално планиране на
община –Тетевен.
1.2. Целите на изследването са:
- да се направи анализ и оценка на законодателната и социално-икономическа
среда, на настоящия етап от развитието
на горския сектор и как те влияят върху
многофункционалното горско планиране
(изпълнението на ПМСГ);
- да се прецени дали задачите и целите
поставени в плана са все още актуални и
изпълнението им допринася ли за устойчивото управление на горите в региона;
- да се прецени предвидените и предприетите дейности по прилагане на Плана
дали все още се подкрепят от ангажираните в процеса страни.
Целта на проведеното изследване е да се
провери изпълнението на принцип 1 от Методиката, като се отчетат достигнатите резултати от
самооценките и оценките, направени до сега, да
се анализира състоянието, ходът на изпълнение
на заложените дейности и да се направят изводи и препоръки за подобряване на прилагането
на МГП [7].
1.3. Метод на работа
За разрешаване на поставените цели и задачи бяха попълнени таблиците с критериите и
индикаторите за изпълнение на принцип 1 от
Системата за мониторинг и оценка на МФГП
(Стипцов, В., и кол. 2007). Провеждани са специално насрочени срещи със заинтересованите
и засегнати от процеса на планирането страни в
сградата на община –Тетевен. Проучено е мнението на стопанисващите и контролните органи
по горите-ТП-ДГС, РДГ, Управление „Стопанисване на общинските гори” на община Тетевен и
др.
2. Състояние на проблема
МГП е особен вид планиране, което е ориентирано към участието на заинтересованите и
засегнатите страни от провеждането или непровеждането на лесовъдски, и не дотам лесовъдски, дейности в горските територии. В България
това планиране стартира през 1997-1998 г. с
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организацията, функциите и задачите на участниците в планирането. Държавните горски и
ловни стопанства станаха териториални подебения на новосформираните 6 бр. държавни
горски предприятия. Тези ДП почти покриват 6те региона за стратегическо планиране на страната. В ЗГ (2011) се измениха функциите и задачите на ИАГ и РДГ, като бяха приети нива на
паниране, а МГП е един от основополагащите
принципи на новото горско законодателство. С
приемането на нова наредба за планирата/устройство на горските територии следва да
се решат някои въпроси, както и разработването
и приемането на досегашните ПМСГ, които по
новия ЗГ всъщност ще са секторен елемент от
на Общинския план за развитие, които се разработват по Закона за регионалното развитие.
Настоящият анализ на МГП в община Тетевен е първият опит за мониторинг и оценка на
изпълнение на ПМСГ. Анализът има за цел да
представи резултатите от извършени през 2006
и 2009/2010 и 2013 г. мониторингови проверки
на планираните дейности в ДГС-Рибарица, Тетевен и Черни Вит. Възможно е, и се допуска, да
има въпроси, за които лицата, провеждали мониторинга и проверките, да не са били информирани, или въпроси, които не са възникнали по
време и до проверките, и които следователно да
не са били отразени в анализите. Както не веднъж е отбелязвано основно затруднение при
провеждането на тези дейности по МГП и особено по провеждането на Мониторинг на ПМСГ
е било липсата на адекватна нормативна база.
Въпреки, че в Закона за горите (2011), са включени текстове, които имат за цел регламентиране и включване на МГП като регулярна практика, все още няма яснота как това да се извършва при разработването стратегическите документи за горите, а това следва да се заложи в
подзаконовите нормативни документи [3].

горите. Заключенията от досегашните мониторингови проверки са били, че за ПМСГ на Община Тетевен са били налице подходящи екологични и социално-икономически условия и
ПМСГ можело да продължи да се реализира
успешно. Гаранция за това са и активното участие на Ръководството на общинската администрация, местните власти, НПО, заинтересовани
страни и пр. при решаването на стратегическите
въпроси за горите.
Анализирайки резултатите и данните от критериите и индикаторите за М&О за изпълнението на Принцип 1, при досегашните мониторингови проверки през 2006 и 2009/2010 г., се установява, че дадената оценка е била незадоволителна. Въпреки дадената незадоволителна
числена оценка, може да се приеме, че има
добро общо изпълнение. Средата като цяло е
по-скоро благоприятна за прилагане на ПМСГ,
особено като се има предвид общественият
интерес и участие на НПО при планирането.
Основен неблагоприятен фактор до сега е бил
липсата на нормативното регламентиране на
МГП т.е. специална част в ЗГ и подзаконовите
актове за регламентиране на планирането и
ПМСГ. МГП, като съвременен подход за управление
на
горите
на
териториалноаминистративен принцип в рамките на дадена
община, е водещ в другите страни, но липсата
на регламентиране е действало демотивиращо,
преди всичко на държавната горска администрация, отколкото на заинтересованите старти и
другите участници в процеса.
Установяването на законодателната среда за
развитиета на МГП има два съществени момента за процеса:
1. Разписване на реглавмента и правилата
за МГП и за разработването на съответните планове и
2. Свободен достъп на заинтересованите
страни да могат да ползват и контролират изпълнението на тези стратегически
документи.
По първата точка в ЗГ (2011) още в чл. 1 (2)
са дадени Целите на закона, като в т. 3, 6, 7 и 8
са посочени цели, които са основополагещи при
МФГП, а именно - „гарантиране и поддържане
на екосистемните, социалните и икономическите
функции на горските територии”; „осигуряване
на възможности за отдих на населението и подобряване на условията за рекреация; и постигане на баланс между интересите на обществото и собствениците на горски територии и подпомагане и насърчаване на собствениците на
поземлени имоти в горски територии. В Раздел
II Инвентаризация на горските територии и
горско планиране в Чл. 8. са дадени основните
принципи на горското планиране. Повечето от

3. Резултати от изследването
Резултати от изпълнението Принцип 1 на
ПМСГ – „Налице са фактори и условия, които допринасят за прилагането на плана и
устойчивото развитие на горските територии в региона (законодателната и социално-икономическа среда допринасят за
изпълнението на ПМСГ)”.
Съгласно Принцип 1 се предполага, че нормативната и социално-икономическата среда е
адекватна и подходяща за прилагане на МГП и
разработване и изпълнение на ПМСГ. Чрез
удовлетворяването на този принцип се стремим
да оценим доколко съществуващата законодателна среда, обществената нагласа и социалноикономическите условия са подходящи за реализирането на дългосрочен план за развитие на
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тях са пряко свързани с изискванията за многофункционално горско планиране, а именно: 1.
интегрирано управление на горските територии
и ползване на горски ресурси за постигане на
устойчиво икономическо развитие; 2. разнообразяване на дейностите в горите за устойчиво
възпроизводство на техните функции чрез разкриване на алтернативни източници на доходи и
на заетост; 3. поддържане на екосистемната
цялост на гората и прилагане на екологичните
принципи в развитието на горското стопанство;
5. участие на обществото в процеса на планирането; 6. отчитане интересите на собствениците, без да се накърняват интересите на обществото; 7. въвеждане на система от мерки и мероприятия за опазване и защита на горските
територии; 8. въвеждане на единна информационна система за горските територии и дейностите в тях.
ЗГ (2011) в чл. 9. (1) регламентира Горското планиране, което ще се извършва на три
нива и обхваща: 1. Национална стратегия за
развитие на горския сектор и Стратегически
план за развитие на горския сектор; 2. областен
план за развитие на горските територии; 3. горскостопански планове и програми. Законът регламентира оповестяването, приемането, актуализиране, съответно одобряване, както и условията и редът за провеждане на общественото
обсъждане на стратегическите документи за
горите, като Националната стратегия за развитие на горския сектор; Стратегическият план за
развитие на горския сектор; Областните планове за развитие на горските. Законът регламентира също, че за горските територии- държавна
и общинска собственост, както и за горските
територии - собственост на физически лица,
юридически лица и техни обединения, с обща
площ на поземлените им имоти над 50 хектара,
се изработват горскостопански планове с изключение на териториите, предоставени за нуждите на националната сигурност и отбраната. За
горските територии- собственост на физически
лица, юридически лица и техни обединения, с
обща площ на поземлените им имоти до 50 хектара се изработват горскостопански програми.
С чл. 15 (1) ЗГ регламентира, че в общинските планове за развитие, съгласно Закона за
регионалното развитие, се разработва раздел
за развитието на горските територии, който е
съобразен със съответния областен план за
развитие на горските територии. Съгласно чл.
17 (1) За нуждите на държавната политика за
развитие на горския сектор се провежда национална инвентаризация на горските територии,
съгласно чл. 19 (1) Изпълнителната агенция по
горите създава и поддържа информационна

система за горските територии и за дейностите
в тях.
Чрез Раздел III Горска сертификация се
регламентира провеждането на Горскатата
сертификация, която е доброволен инструмент,
който се прилага чрез оценяване и валидиране
на практики за управление на горите с помощта
на набор от стандарти, с което чрез проверка от
независими сертифицилащи организации се
удостоверява, че стопанисването на горските
територии се осъществява по отговорен начин,
балансиращ екологичните, икономическите и
социалните ползи.
Видно е, че законодателната среда, регламентираща провеждането на многофункционалното горско планиране е в значителна
степен подобрена. В целите на закона са разписани принципи, гарантиращи МФГП, регламинтирани са основните стратегически документи за развитието на горите, а чрез въвеждането
на сертификацията в горите са дава възможност
да се докаже че горите се стопанисват по природосъобразен и законосъобразен начин.
По втората точка може да се посочи, че се
наблюдават известни слаости и пропуски.
Системата за достъп до нормативната база
за горите и особено до актуализираните версии
на нормативните документи, вероятно е сложна,
както и за някои от служителите на ТП ДГС, така
и ,особено, за представителите на другите заинтересовани страни. Това може да допринесе и
за неинформираността и да бъде една от причините за липса на интерес от страна на заинтересованите. От страна на държавната горска
администрация, в лицето на ТП ДГС и РДГ,
трябва има готовност за своевременно и качествено осведомяване на обществеността. Старанието за поддържане на добра информираност
в заинтересованите страни е предпоставка за
наличие на заинтересованост от тяхна страна за
продължаване на работата по прилагане на
ПМСГ. Чрез изграждане на система за публичност на информацията, касаеща горския
сектор, ще се гарантира по-добра осведоменост
на обществеността за протичащите процеси в
системата на горите и горския сектор, респективно ИАГ и нейните структурни единици.
При изследване на критериите и индикаторите към Принцип 1 се установява, че направените законодателни промени чрез ЗГ (2011), са
допринесли за подобряване на законодателната
среда за внедряване на това планиране, но
някои неизяснени и оставени да бъдат решени в
подзаконовите нормативни документи стъпки и
етапи ще затрудняват прилагането на планирането.
В същност се наблюдават две нови тендеции: От една страна ЗГ магар и плахо регламен-
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Широкият обществен интерес в процеса на
планирането и сравнително краткия период от
приемането на плана (и то в условията на финансова криза) определено налагат очакването,
че конфликти между участниците в планирането
не би трябвало да има. Въпреки това, трябва да
се има предвид, че те са винаги потенциални и
трябва внимателно да се следи общественото
мнение и поведението на отделните страни
ангажирани в процеса. В случай на възникнали
спорове и противоречия между институциите те
трябва да се документират и внимателно да се
анализират, за да могат да се прилагат превантивни мерки срещу възникването на конфликти.
За избягване и/или решаването на възникнали конфликти и спорове могат да се направят
следните предложения:
Предложение 1. Да се провеждат регулярни форуми, тематични срещи, публични
отчети, беседи, анкети и дейности за повишаване на активността
През периода на планиране няма депозирани
и отправяни предложения за промени в приложимото законодателство. Единствено при приемането на ЗГ от 2011 г. ДГС има задълженията
служебно да предоставя предложения и препоръки. Разбираемо е, че в такива малки населени
места, като община Тетевен, не може да се
очакват предложения за законодателни промени, което показва че трябва да се търси и поощрява инициативата по отношение промени в
местната (общинската) нормативна уредба и
действията на институциите. В тази връзка е
положително да се посочи, че общината разработва наредби за стопанисване и ползване на
общинските гори и общинското имущество.
Предложение 2. Да се създаде механизъм
и да се води архив за регистриране инициативността на гражданите, служителите
и институциите по отношение национална
и местна нормативна уредба, касаеща МГП
и горите.
Анализът на критерии 1.3 на Принцип 1 показва, че за сега не се очаква поява на заинтересовани страни или съдействащи организации.
Не е изключено в бъдеще такива да се появят и
най-вероятно те ще бъдат от страна на собсвениците на гори и земи, работещите в туристическия бранш, дървопреработването, дърводобива и сред неправителствения сектор. Важно е
те да бъдат своевременно установени и привлечени към МГП и прилагането на Плана. Наблюдава се дори отпадане на някои НПО, които
бяха основни при разработване на плана като
ЦУРОТ, но за сметка на това се появяват нови
като Местните инициативни групи (МИГ). По
отношение координацията между заинтересованите страни и с външни за процеса организа-

тира МГП и чрез изискването за резработване
на стратигическите документи за горите го прави задължително. Това бе трябвало да „мотивира” държавнато горска администрация, но това
вече втора година не се случва. От друга страна, вече регламентирано МГП, не води до активиране на НПО и заинтересовинети страни.
Наблюдава се намаляване на интереса и участието на тези страни в процеса на планиране.
В резултат на М& О приз 2013 г. могат да се
направят следните препоръки.
Препоръка 1. Необходимо е, с цел осигурявяне на достъпа и на други заинтересовани
страни да могат да ползват нормотивносправочната база за горите, държавната горска
администрация да изготвя копия от актуализираните версии на специализираните нормативни документи, които да се поддържат в наличност на публични места (например информационните табла в ТП ДГС и кмествата). ТП ДГС да
прави своевременно извадки от най-важните за
обществеността елементи от законодателството
свързано с горите, които да бъдат предоставяни
при поискване. Същите могат, и следва, да се
поставят на видни места в общената и кметствата и в Интернетстраницата на ТП ДГС. Това
би улеснило комуникацията с местната общност
и в частност с членовете на Работната група по
отношение на горите, а също би дало възможност на заинтересованите страни и гражданите
да бъдат по-активни, ползвайки своевременно
актуална информация за нормативната база и
процеците в системата на горите.
Препоръка 2. Необходимо е на местно и регионално ниво да се търси подкрепа и от други
институции и организации, с което да се гарантира и осугури адекватана среда за участие на
заинтересованите страни за разработвена на
секторните планове за горите, към Общинския
плав за развитие.
При анализа на критериите и индикаторите
за приемствеността се вижда че съществува
приемственост в ангажиментите на заинтересованите страни спрямо ПМСГ, независимо от
настъпили промени в структурите на горската
администрация. Законодателството дава възможност да се подобри активността и на други заинтересовани страни, като например
фирмите в туристическия и дърводобивен
бизнес, Ловните сдружения и други.
Препоръка 3. Да се организира по-прецизно
водене на документацията свързана изпълнението на ПМСГ и да се започне създаване на
архиви за съхранение на протоколи, материали,
изяви, презентации, отзивии пр., но явно това
трябва да бъде заложено в бъдещите наредби
за планирането.
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ции, може да се каже, че тя съществува, но не е
регистрирана в архив или не е документирана,
поради което не може да се оцени доколко е
успешна.
Предложение 3. Анализиране, от страна
на Водещата група, на цялата документация, вкл. възникналите спорове, поставени

Критерий
№
1.1

1.2

1.3

1.4

нови искания, определени нови приоритети, неразбирателства и противоречия.
Резултатите от мониторинга, препоръките и
предложенията по изпълнението на Принцип 1
са дадени обобщено в табл. 1, а оценката по
възприетата скала са дадени в табл. 2 и 3.

Табл. 1. Резултати, препоръки и предложения по изпълнението на Принцип 1
КонстатираПредложения,
но неизпълОтгоСрок
Препоръки или
нение / славорна
за изпълнеОчакван Резултат
Изисквания за Коригиращи дейсбост по инстрана
нието
твия
дикатор №
Препоръка 1. Изготвяне на копия и
постоянен
Индикатор
ТП
Заинтересованите
1.1.1
ДГС,
извадки от специализираните норстрани и гражданскоОбщимативни документи.
то общество са инна
формирани за промените
Препоръка 2. Търсене подкрепа от
постоянен
Индикатор
ВодеМГП получава по1.1.2
ща
институции и организации с цел
широка обществена
група
създаване на адекватана среда за
подкрепа
участие на заинтересованите
страни за разработвена на секторните планове за горите, към
Общинския плав за развитие
постоянен
Индикатор
ВодеПредложение 1 Да се провеждат
Повишаване
актив1.2.1
ща
ността и заинтересофоруми, тематични срещи, пубгрупа
ваността на общестлични отчети, беседи, анкети и
веността и заинтередейности за повишаване на аксованите страни
тивността
Предложение 2. Да се създаде
постоянен
Индикатор
ВодеПодобряване на инмеханизъм и да се води архив за
1.2.3
ща
формационната сререгистриране инициативността на
група
да. Използване на
гражданите, служителите и инстипредложенията
за
туциите по отношение национална
включване в нормаи местна нормативна уредба, касативните документи.
еща МФГП и горите.
Препоръка 3. Да се организира попостоянен
Индикатор
ВодеПовишаване на кул1.3.2 Липсват ща
прецизно водене на документациятурата по документидокументира- група
та свързана изпълнението на
ране на ПМСГ. Пони
работни
ПМСГ и да се започне създаване
добряване атмосфесрещи,
и
на архиви за съхранение на протората и информираразгледани
коли, материали, изяви, презентаността на членовете
проблеми
ции, отзиви.
на ВГ
постоянен
Индикатор
ВодеПредложение 3. анализиране от
Повишаване на кул1.4.1
ща
турата по водене на
страна на Водещата група, на
група
документацията.
цялата документация, включиЗавишаване на интелно възникналите спорове,
формираността
на
поставени нови искания, опредеобществеността.
лени нови приоритети, неразбирателства и противоречия.

Табл. 2. Оценка на изпълнение на критериите и индикаторите по Принцип 1
Индекс
Оценка по индикатори
на инНезадоволителна (1)
No
Описание
Забележка
дикатоДобра (2)
ра
Много Добра (3)
Критерий 1.1. При изпълнение на ПМСГ се спазват всички национални и местни законови и административни разпоредби
1
1.1.1
Налично е и се ползва акту3
Има заложени постановки за МГП,
алното заканодателство
като стремежът е те да се използват
максимално
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(продължение)
No
2

Индекс
на индикатора
1.1.2

Описание
Законодателната среда
подпомага ПМСГ

Оценка по индикатори
Незадоволителна (1)
Добра (2)
Много Добра (3)
3

Забележка
Има регламент в законодателството
за провеждане на МГП

Общо: 6
Оценка на Критерий 1.1: Мн.Добра
Критерий 1.2. Обществено-икономическите условия в страната и региона благоприятстват изпълнението
на ПМСГ
3
1.2.1
Съществува приемствена
3
Провеждат се срещи -има приемстангажираност в институциивеност
те
4
1.2.2
Съхранява се архив от пе3
Провени са неофициални анализи и
риодични проверки
мониторинг
5
1.2.3
Регистрирани са предложе2
ДГС и РДГ са дали предложения за
ния за законодателни пропромени в ЗГ
мени
Общо: 8
Оценка на Критерий 1.2: Много добра
Критерий 1.3. Отговорните институции и заинтерсуваните страни координирано поддържат изпълнението на ПМСГ
6
1.3.1
Привлечени са нови заин3
Продължава популяризирането на
тересовани страни- МистнаПМСГ и неговото изпълнение. Съзта инициативна група
дадени са МИГ
7
1.3.2
Успешна координация меж3
Постигане на широка подкрепа от
ду заинтересованите страни
гражданското общество
Общо: 3
Оценка на Критерий 1.3: Много добра
Критерий 1.4. Противоречията се оценяват според нуждите на ПМСГ, във всечки отделен случай, от
проверяващите, от заинтересованите или от засегнати страни
8
1.4.1
Няма регистрирани проти2
Липсват противоречия
воречия и конфликти между
заинтересованите страни.
Общо: 2
Оценка на Критерий 1.4: Добра
Общо: 19
Поле за съответсвие.
Система от 4 Критерия и 8 индикатора (8-16-24т.)
Средата в която се прилага ПМСГ удовлетворява ПРИНЦИП 1: НА ЛИЦЕ СА НОРМАТИВНИ И СОЦИОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ И УСЛОВИЯ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА ДЕЙСТВИЕТО НА ПМСГ, РЕСП. ЗА
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В РЕГИОНА,
Обща оценка : Благоприятна

Принцип 1

Табл. 3. Обща оценка на ПМСГ Тетевен и ПМСГ Рибарица 2009 г.
Принцип
Удовлетвореност (преди/сега) Оценка/брой точки
Нормативната и социално15/19
икономическата среда са подходящи за Неблагоприятна/Благоприятна
прилагане на ПМСГ

в ЗГ (2011) този процес постепенно се нормализира и както се вижда от изследването на критериите и индикаторите за принцип 1 оценката е
благориятна.
С посочените по-горе 3 бр. препоръки и 3 бр.
предложения не е възможно да се изчерпи възможността за непрекъснатото подобрение на
МГП. Те обаче представят някои от ключовите
аспекти, определени при М&О.
Натрупаният опит от проведените самооценки и оценки от монитиринг на планирането по-

Заключение
Процесът на МГП, макар и при липса на
адекватна законова среда при разработването
на ПМСГ, е доста добре възприет от участниците в процеса на планиране и най-вече – от общинските власти, което се вижда и от протоколите на Общинския съвет.Неблагоприятната
оценка при предишните мониторингови проверки по изпълнението на Принцип 1 показва слабости в областите с осигурявне на надеждна
местна среда за развитие на МГП. С промените
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казват, че в България има законова среда за
прилагането на това планиране, но подробно
следва да се раазпишат етапите, стъпките за
провеждането му на практика. От това ще зависи успеха и постигане на целите заложени в
новото горско законодателство. От друга страна
с новите функции и задачи на ИАГ, респективно
РДГ, и ДП, както и с наличие на различната по
вид собственост трябва да се определи кои ще
ръководи това планиране - държавната горска
администрация, която е с контролни функции
или ТП ДГС/ДЛС, общинските служби с голям
процент горска собственост или браншови организации и/или НПО.

5.

Общински съвет град Тетевен. Наредба за управление на общинските горски територии
собственост на община Тетевен. Общински съвет град Тетевен. 2011.
6. Палигоров, И., Стипцов, В. Областна стратегия
за устойчиво развитие на горите на територията на област Пазарджик – резултати, опит
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MULTIFUNCTIONAL FOREST PLANNING – LEGISLATIVE ENVIRONMENT FOR
DEVELOPMENT IN BULGARIA
Vassil Stiptzov, Ivan Paligorov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
During the period since 2000 to 2003 Teteven Municipality has developed and adopted a multifunctional forest. Plan.
The plan is developed in terms of the legal framework for forest-based Forest Act of 1997 and regulations documents
and instruments. In this legislation on forests are not regulated documents for strategic planning in the forestry sector
(national and regional strategy for forests, national, regional and municipal development plan of forests, etc.), Including
and principles of multifunctional forest planning. Has analyzed 10 years of experience in conducting monitoring inspections in 2006, 2010 and 2013, the implementation of the plan and consequently the impact of new regulations on forests,
based on the Forest Act of 2011. Monitoring checks, pending FA (2011) show that the legislation has not prevented the
development MFP, but not motivated forest administration and stakeholders to be more active and responsible participation in the planning process. The lack of regulation is burdensome and impede financing and plans. Evaluation of the
legislative environment for this verification planning is defined as “unfavourable”. The last monitoring in 2013 showed a
significant improvement of the legal environment. In FA (2011) regulates the goals, functions, levels and basic principles
of forestry planning, forest certification, etc., which significantly improve the environment for the development of strategic
documents including forests and implementation of multifunctional forest planning. Assessment criteria and indicators of
monitoritg methodology and evaluation (2007) for Principle 1, it shows the valuation from “unfavourable” now is “favourable”, i.e. there are factors and conditions that contribute to the implementation of the plan and the sustainable development of forest areas in the region. Satisfying this principle makes it possible to assess the legislation, public attitudes and
socio-economic conditions are suitable for the realization of a long-term development of forests. It can be said that the
legislative environment is suitable for the development of multifunctional forest planning in the country. Efforts are
needed to prepare secondary legislation for the development of strategic documents for forest development and monitoring of forest planning.
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ДИНАМИКА В ИЗМЕНЕНИЕ НА ЛЕСОВЪДСКО-ТАКСАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НА БУКОВИТЕ ГОРИ ЗА СТРАНАТА, ЗА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ –
СОФИЯ И ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО –
ЕТРОПОЛЕ ЗА ПЕРИОДА 1950-2010 Г.
Васил Стипцов1, Иван Иванов2
1
Лесотехнически университет, София
2
Териториално поделение Държавно горско стопанство, Етрополе
Резюме
Направена е лесовъдско таксационна характеристика на буковите гори, както общо за страната, така и за Регионална дирекция по горите – София и в частност за Териториалното поделение - Държавно горско стопанство
– Етрополе. За изследването са използвани отчетни данни за горския фонд, данни от лесоустройствените проекти, справочници за горите, литературни източници и др. Периодът на изследване обхваща от 1953 до 2010 г. т.е.
почти 60 години. Очертани са тенденциите в измененията на показателите за тези гори. Посочва се, че за периода общата залесена площ на страната се е увеличила от 3 189 741 ха на 3 699 018 ха, т.е. увеличението е с
509 277 ха, което прави ръст от 16% спрямо 1960 г. Участието на бука в общата залесена площ на страната в
началото на периода е било 20%, докато през 2010 г. е 17%. Високостъблените букови гори през 1960 г. са били
503 803 ха, а през 2010 г. те са 439 097 ха т.е. намалението им е със - 64 706 ха или с – 13%. Ако през 1960 г.
участието им в общата площ на буковите гори е било 79%, то през 2010 г. е 72%. Издънковите букови гори от
61 429 ха през 1960 г. се увеличават на 173 791 ха през 2010 г. - увеличение е със 112 362 ха, въпреки прокламирания път за превръщане на издънковите букови гори в семенни. На фона на увеличената обща площ на
страната участието на издънковите букови гори от 1,9% нараства на 4,1% или с 2,1%. Съотношението на площите по вид на горите през 1960 г. (високостъблени:гори за реконструкция:издънкови гори) е: 79:11:10. Това съотношение може да се приеме за идеално, но след 45 години през 2005 г. то вече е доста променено и е - 70:5:25,
което ясно показва високия дял на издънковите гори, които от десет процента нарастват до 25% т.е. два и половина пъти и те са вече една четвърт от буковите гори. Ако отчетем, че в горите за реконструкция повечето са
гори от издънков произход, то площта на тези гори ще достигне до много по-високи стойности. През 2010 г.,
(след трансформирането/преобразуването на класа за реконструкция през 2007 г.) съотношението високостъблени към издънкови букови гори е 72:28 т.е. една трета от буковите гори са превърнати в издънкови, вместо това
да бъде обратното. От направения анализ за динамиката в развитието на буковите гори, както общо за страната,
така и за РДГ – София и за ДГС – Етрополе ясно и категорично се наблюдават следните тенденции: 1. Площта
на буковите гори е силно намалена, вследствие на неправилното им стопанисване. Значително е намалението
на високостъблените букови гори, като до края на изследвания период тази площ все още не е възстановена. 2.
Посочва се значителното участие по площ и запас на високостъблените гори в началото на периода и сравнително по-малкото участие на издънкови букови гори. 3. За изследвания период площта и запаса на издънковите
гори са се увеличили 3-4/5 кратно. Неблагоприятна е очертаващата се тенденция на натрупване на издънкови
гори в класовете на възраст след 50-60 годишна възраст, при която възраст следва да започне стопанисването
им с възобновителни сечи. 4. Съотношението в участието по площ и запас на високостъблените към издънковите букови гори е в полза на високостъблените гори. Добър пример в това отношение е ДГС – Етрополе, където
издънковите гори, макар и да са се увеличили 3-4 кратно, са само 3-4% от площта и запаса на буковите гори,
докато за страната това е почти десетократно. 5. Средният прираст на 1 ха, както на семенните, така и на издънковите букови гори, е по-висок за всички класове на възраст в края на изследвания период през 2010 г., в сравнение с този в началото на изследвания период. 6. Наблюдава се трайно увеличение на бонитета на буковите
семенни и издънкови гори в края на изследвания период в сравнение с този през 60-те години на миналия век.
Изследванията дават основание да се заключи, че въпреки силната експлоатация на тези гори през периода
1960-1990 г. и почти 3-4 кратното увеличение на издънковите гори лесовъдско – таксационните им данни показват че те са в добро състояние и са високопродуктивни. Биологичните особености на бука дават също възможност за ориентиране на стопанисването им към прилагане при високостъблените гори на сечи с по-дълъг възобновителен период, с цел запазване и на екологическите им функции, както и използване на методи за трансформация на издънковите гори в семенни.
Ключови думи: бук, букови гори, стопанисване, динамика.
Key words: beech, beech forests, management, dynamics.
JEL: Q23.

реки това, като че ли на тях се обръща доста помалко внимание. Може би това се дължи на
доста обстоятелства, като, от една страна, се

Увод
Буковите гори на България са едни от найинтересните и важни за страната гори, но въп-
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постави постоянно променящото се отношение
към тези гори от икономически, социални и екологически съображения, и от друга, поради биологичните особености на бука, като дървесен
вид. Икономическите интереси са продиктувани
от факта, че ако букът и буковата дървесина
преди век са считани за „плевел” и от буковата
дървесина са добивани предимно дърва за горене за местното население, а строителната
дървесина е използвана ограничено предимно
за занаятчийски дребни потреби, то сега буковата дървесина намира много добър пласмент в
редица производства. Едрата букова дървесина
продължава да бъде търсена за развиване на
фурнир и шперплат, който за сега все още държи висока цена. Средната и по-некачествената
едра дървесина се използва за „обли за занаятчийски” материали, а дребната дървесина и
дървата са незаменим ресурс за отопление,
дърва за технологична и химическа преработка
в целулозно- хартиената, химическата и дървопреработвателната промишленост. Новите
технологии измениха отношението към стопанисването и ползването на буковите гори и найскъпо струващата дървесина е пропарваната и
сушена дървесина. От екологична гледна точка
буковите гори са незаменими със своите вододайни, водорегулиращи и водоохранни. Социалните функции се изразяват, не само в задоволяване на населението с дърва за горене и
строителна дървесина от тези гори, но и с превъзходната природна красота, която създават и
привличат туристи и любители на природата.
Заемайки висок процент на участие от общата
площ на горите на страната и още по-висок процент на участие от запаса на горите на страната
те се явяват и огромен потенциал за осигуряване на работа на населението [8].

ван сравнителния анализ на данните за динамиката на изменение на площите, запасите, прираста и други таксационни показатели на буковите гори за страната, за РДГ – София и за ТП
ДГС – Етрополе. Направен е опит да се използват налични данни от публикации по въпроса и
отчетните форми за ГФ на територията на страната, РДГ и ДГС – Етрополе от 1955/1960 г., като се проследят данните през 5 г. до 2010 г. Тъй
като подобно изследване е правено за буковите
гори на страната [8] и за РДГ – София за периода до 2005 г. [10], задачата е да се изследва
динамиката за периода 2005–2010 г., а за ДГС –
Етрополе да се направи по подобен начин изследване и характеристика на горите за периоди,
за които има отчетни данни 1972-2010 г. Предварително отбелязваме, че не може да се направи изследване за по-дълъг период от посочения по причини, че няма статистически данни за
това, които да се запазени в ДГС и РДГ, както и
поради честите сливания на ДГС – Лопян и ДГС
– Етрополе. За анализ на състоянието на горите
са използвани различни налични източници. Основен източник са отчетните форми за горския
фонд на държавното горско ведомство (т.нар.
ГФ-та). Използвани са и отпечатваните до 1990
г. Годишни справочници за горското ведомство
на Националния статистически институт (Централно статистическо управление), както Динамика на горския фонд в Република България [9].
Използвани са отчети и публикувани данни за
буковите гори на Гарелков [1], Стипцов [3-5, 7-8],
Стипцов и Димитров [6].
Поради тези причини са възможни известни
малки различия в данните, но като цяло тенденциите в изменението на площи, запаси, бонитети и пр. е показателно.
2. Лесовъдско-таксационна характеристика
на буковите гори
2.1. Лесовъдско-таксационна характеристика
на буковите гори общо за страната
Лесовъдско – таксационната характеристика
на буковите гори общо за страната през изследвания период бележи следните тенденции:
- Констатира се увеличение на общата
залесена площ на страната с 545 728 ха
(+74,1%).
- Площта на високостъблените букови
гори намалява през 2005 с -90 533 ха (18,0%), а през 2010 се забелязва увеличение на площите ва високостъблените
букови гори, но те все още са с 64 706 ха
в по-малко спрямо 1960 г. или с – 13%.
- Високостъблените букови гори имат
високо процентно участие в общата
залесена площ – 15,8% през 1960 г. и
11,4 % през 2005 г. и 11,87 % през 2010 г.

1. Цел, обект и методи на изследване
1.1. Цел на изследване
Най-общо целта на настоящото изследване е
да се проследи динамиката в изменението на
лесовъдско-таксационните показатели на буковите гори за територията на страната, РДГ –
София и ДГС – Етрополе за един по продължителен период от време 1955/1960 до 2010 г. (период, за който може да се намери достоверна
статистическа информация).
1.2. Обекти на изследване
Обект на настоящото изследване са буковите гори на територията на страната, на РДГ –
София и ДГС – Етрополе.
1.3. Метод на работа
За направа на анализ на динамиката на
буковите гори като метод за работа е използ-
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Въпреки увеличението на залесената
площ на страната участието на високостъблените букови гори в процент
от общата залесена площ намаляват с
– 4,4% през 2005 г. до 3,93% през 2010
г.
Площите на издънковите гори от
61 429 ха през 1960 г. се увеличават с
86 584 ха (+141%) през 2005 г. и достига
през 2010 г. до 173 791 ха или бележи
ръст на увеличение с 112 363 ха (+183%).
На фона на увеличената обща площ на
страната участието на издънковите букови гори от 1,9% през 1960 г. нараства
на 4,1% или с 2,1% през 2005 г. и на
4,7% през 2010 г. – 2,8% ръст. Нарастването на площта на издънковите гори
през 2010 г. спрямо 2005 г. се дължи на
прехвърлените площи от стопанския
клас за реконструкция в издънковите
гори.
Буковите гори, определени за реконструкция през 60-те години на миналия
век, са били 2-4% и намаляват до 0,8% от
залесената площ на страната през 2005
г. (-72% - спрямо1965 г.). Този стопански
клас е закрит през 2007 г. и затова площите от него са прехвърлени във високостъблените и издънковите гори.
През 1960 г. съотношението (в %) на
площта на високостъблени букови гори :
горите за реконструкция : издънкови гори
е: 79:11:10, а през 2005 г. то е: 70:5:25,
което показва намалението на високостъблените и 2,5 пъти увеличение на издънковите гори. През 2010 г. поради
прехвърлянето на горепосочените площи
съотношението високостъблени към издънкови е 72:28. Това показва висок процент на участие на издънковите гори –
почти една трета.
Участието на буковите гори в общата
площ на страната през 1960-1965 г. е
20% , през 2005 г. е 16%, а през 2010 г.
нараства на 17%.
Въпреки че площта на високостъблените
гори бележи спад със 64 706 ха в помалко спрямо 1960 г. или с – 13%, запасът на високостъблените гори се е
увеличил с 18% през 2005 г. и с 30%
през 2010 г.
През 1960 г. съотношението в разпределението на запаса на високостъблените
букови гори: горите за реконструкция :
издънковите гори (в %) е 91:5:4 или при
79% площно участие високостъблените
гори имат 91% участие в запаса, а през
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2005 г. съотношението по запас (в %) е
78:1:21. Данните от 2010 г. сочат че след
прехвърляните площи от стопанския клас
за реконструкция съотношението (в %)
високостъблени към издънкови по отношение на запаса е вече 79:21.
Данните ясно показват високата продуктивност на високостъблените букови гори. Въпреки високото процентно увеличение на издънковите гори по площ през
2010 г. със 112 363 ха (+183%) и пет до
шесткратното увеличение по запас (с
27,7 млн. куб. м – 563%): то запаса на издънковите гори в общия запас на буковите гори това е едва 21 %.
Запасът на буковите гои като цяло се е
увеличил, въпреки общото намаление
на площта на бука. Това също е един показател за висока продуктивност на буковите гори, тъй като, при намаление до
2005 г. с около 45 хил. ха, запаса се е
увеличил с около 39-40 млн. куб. м. През
2010 г. площите са с намаление 21 732
ха, но запасът бележи увеличение с 50.6
млн. куб. м или с +149%.
Буковите гори заемат 17% от общата
залесена площ на страната, но по процент от общия запас са 24% т.е. една
четвърт от запаса на горите на България
се падат на буковите гори.
Бонитетът на буковите гори като цяло
от 1960 г. до 2005 г. се е увеличил от
3,8 на 2,6.
Бонитетът на високостъблените букови гори и на горите с преобладание на
бук се е увеличил от 3,7 на 2,6. Бонитетът на издънковите гори, които от 3,5
през 1960 става на 2,5 през 2005 г. и се
запазва същия през 2010 г.
Разпределението на площите на високостъблените букови гори по класове на
възраст е сравнително по-равномерно
през 1960 г. в сравнение с 2005 г. и 2010
г.
При високостъблените букови гори, в
сравнение с 1960 г., през 2005 г. и 2010 г.
има известно натрупване на запаси в
младите насаждения от І и ІІ клас на
възраст, но като цяло запасите са равномерно разпределени в дозряващите и
зрелите насаждения. В някои класове на
възраст това увеличение на запаса на ха.
е в рамките на 70-100 куб. м.
Площите на издънковите гори са равномерно разпределени по класове на
възраст през 1960 г., но през 2005 г. и
2010 г. се наблюдава натрупване на
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ле се забелязва положителната тенденция от
стопанисването на горите, въпреки пресиленото
ползване през 50-60-те години на миналия век.
Наблюдава се, макар и слабо изразена, тенденция за увеличаване на площта на буковите гори
с високостъблен произход – 103%, и не чак до
там силно увеличение на издънковите гори. Ако
за страната и РДГ – София увеличението на
издънковите гори бележеше ръст от 4 пъти, то
за ДГС – Етрополе увеличението е два пъти –
238%, но като обща площ това е незначително.
За добрия лесорастителен ефект на горските
месторастения на стопанството и доброто състояние на буковите гори говорят данните за
процентното участие на буковите гори, като през
1972 г. високостъблените гори са с площно
участие 78%; горите за реконструкция – 21% и
издънковите гори – 1%. През 2010 г. високостъблените гори са 96%, а издънковите гори
само 4%. Това показва, че на територията на
ДГС горите успешно се възобновяват по семенен път, а с провежданите регулярно отгледни
сечи се регулира навреме произходът им. След
разформироването на класа за реконструкция
значителна част от тези гори са прехвърлени
във високостъблените нискобонитетни стопански класове. Почти 55 % от площта ДГС – Етрополе е заета от букови гори, което определя
стопанството като типично „буково”. Запасът на
буковите гори е 62% от общия запас, което потвърждава , че буковите гори са високопроизводителни гори. ДГФ са 78% от горите, като поголямата част от буковите гори също са ДГФ –
81%. По вид на собствеността 8,5% са общински
собственост; 10,9% са на частни физически лица и 1-2% на юридически лица, религиозни и пр.
Данните на собствеността показват, че основната част на буковите гори на стопанството са
държавна собственост, което позволява да се
планират и провеждат по-мащабни дейности и
да се финансира и гарантира изпълнението им.
Известен е фактът, че горите на частните физически лица е доста трудно да бъдат „вкарани” в
определени рамки за дългосрочни възобновителни сечи, както и да бъдат задължени да
спазват определени строги изисквания. Наличието на държавна собственост върху горите е
дала отражение и върху състоянието им, както
бе посочено по-горе.
Общия запас на буковите гори, въпреки пресиленото ползване, е нараснал с близо 4,3 млн.
куб.м. за последните 40 години.
Нарастване бележат и високостъблените букови гори, които от 1972 г. до 2010 г. са увеличили запаса си с 8,3 млн. куб. м – 136% (при
103% увеличение на площта). Издънковите гори
в стопанствата не са проблем и те макар да са
увеличили запаса си с 514%, заемат едва 3% от

площи в диапазона над 40-50/60 годишна възраст.
- При разпределението на запаса на издънковите гори се наблюдава същата
тенденция- равномерен през 1960 г. и
силно завишен в насажденията след 5060 годишна възраст през 2010 г.
- Средния запас на 1 ха на издънковите
насаждения през 2010 г. във всички класове на възраст е значително по-висок
в сравнение с този през 1960 г. Запасът
на ха в някой класове на възраст е 2-3
пъти по висок. Изразено в куб. м издънковите букови гори до 20 годишна възраст са с по 25-50 куб. м; тези с възраст
между 20-40 годишна възраст са с по 7090 куб. м. по-висок запас, а тези над тази
възраст с по 90-100 куб. м.
Изводите от разпределението на буковите
гори по площ, запас, класове на възраст, бонитети и пр. показва, че въпреки огромния експлоатационен натиск върху тях и изсичане на огромни площи през периода 1950-1970 г. буковите гори заемат значителна площ от нашите гори
(17%) и те са с висок процент на участие в общия запас на горите (25%). Натрупването на
площи в издънковите гори, както и многократното увеличение на запаса им показва, че е наложително да се обърне внимание на стопанисването им с цел превръщане в семенни или семенно-издънкови гори. От друга страна се налага да се преосмислят подходите при стопанисване на високостъблените гори, защото често се
получава че не превръщаме издънковите гори в
семенни, а точно обратното - семенните гори се
превръщат в издънкови. Данни показват, че буковите издънкови гори са също високопродуктивни и при едно разумно стопанисване те
могат да се отглеждат и ползват като смесени
семенно- издънкови и да се превърнат постепенно в семенни.
Анализът
на
лесовъдско-таксационните
показатели на буковите гори за РДГ – София е
сходен с този за страната, поради което ще
дадем данни са изменението на показателите
на буковите гори само за ДГС – Етрополе.
2.2. Лесовъдско-таксационна характеристика
на буковите гори на ДГС – Етрополе
Периодът на изследване за ДГС – Етрополе
е почти 40 години, което би трябвало да позволи
да се установят и анализират тенденциите в
изменението на площите и запасите на тези гори. Общата площ на ДГС е намаляла от 1972 г.
с около 2 500 ха., което се дължи на изключване
на площи за разширяване на откритите рудници
в района и разширяване на насипищата, както и
от изключване за други цели. За ДГС – Етропо-
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общия запас на буковите гори. Голям дял са заемали и горите за реконструкция (14% от запаса), където политиката е била смяна на дървесния вид (бук) с други дървесни видове (предимно иглолистни). Високостъблените гори заемат
97% от общия запас.
Бонитетът на буковите гори като цяло е нараснал, като от 3,6 през 1972 г. е достигнал до
2,8 през 2010 г. Бонитетът на високостъблените
букови гори е нараснал от 3,2 на 2,7, а на издънковите гори дори се е влошил като от 3,5 е
спаднал на 4,0. Общо може да се каже, че средният бонитет на буковите гори е ІІІ-ти, но определено той може да бъде доведен до ІІ-ри с подобро стопанисване на тези гори.
Анализите сочат натрупването на площи в
ниските класове на възраст през 1972 г., когато
е почти края на силния дърводобив в тези гори,
както и наличие на доста площи в ІV и V клас на
възраст. В последствие постепенно площите на
зрелите гори се изчерпват, а натрупаните площи от млади гори през 1972 са вече в ІІ-ІІІ клас
на възраст. Разпределението на площите на
буковите гори с високостъблен произход показва, че доста резерви се крият в средновъзрастните и дозряващи гори, които се нуждаят от
своевременно отглеждане. В тях е съсредоточен и висок запас на горите, като и висок прираст на 1 ха.
Сравнителния анализ показва, че запасите
през 1972 г. са предимно в насажденията от VVІ клас на възраст, докато през 2010 г. те са вече в І-ІІІ-ти клас на възраст.
Площите на издънковите гори през 1972 г.,
освен че са незначителни по площ, са равномерно разпределени по класове на възраст, докато през 2010 г. става натрупване на площи в
насажденията над 50 г. Същата тенденция се
наблюдава и по отношение на запаса по класове на възраст, а средния запас на един ха. през
2010 г. е по-висок от този през 1972, 1982 и 1995
г.
Данните за издънковите букови гори на ДГС
– Етрополе показват известни различия от общата тенденция за страната и за РДГ – София.
В ДГС-Етрополе тези гори заемат твърде
малка площ – едва 3%, въпреки че са се увеличили от 17 на 90 х. ха за периода от 1972 до
2010 г. Ползването от тези гори за ДГС – Етрополе няма да е толкова значително, в сравнение и както предполага Костов (2009) за издънковите гори на страната.

1. Значително е било участието по площ и
запас на високостъблените гори в началото на периода. Намалената площ на
буковите гори в миналото, в т. ч. и на високостъблените такива, не се е възстановила още. Постепенно се увеличава
площта на буковите гори и на високостъблените букови гори, но те все още не
са достигнали участието си по площ от
началото на изследвания период.
2. Площта и запаса на издънковите гори са
се увеличили 3-4/5 кратно. Силно притеснителна е тенденцията на натрупване
на издънкови гори в класовете на възраст
след 50-60 годишна възраст.
3. Съотношението в участието по площ и
запас на високостъблените към издънковите букови гори е в полза на високостъблените гори. Добър пример в това отношение е ДГС – Етрополе, където издънковите гори, макар и да са се увеличили 3-4 кратно, са само 3-4% от площта
и запаса на буковите гори.
4. Средния прираст на 1 ха, както на семенните, така и на издънковите букови гори,
е по-висок за всички класове на възраст
през 2010 г., в сравнение с този в началото на изследвания период.
5. Наблюдава се трайно увеличение на бонитета на буковите семенни и издънкови
гори в края на изследвания период в
сравнение с този през 60-те години на
миналия век.
На базата на проучването се очертават и
тенденциите за стопанисването на тези гори,
като се обърне особено внимание на подходите
за Адаптивното стопанисване на буковите гори. Този подход подчертава непредсказуемия
характер на резултатите от стопанисването и
необходимостта от периодично адаптиране на
целите и подходите при стопанисването. Екосистемното стопанисване, което също е приложимо за буковите гори, пък е един интегриран, основан на науката, подход за стопанисване на природните ресурси (горите) осигуряващ
жизнеността, екологичната устойчивост и разнообразието на екологичните системи. Лесовъдски системи, приложими и приоритизирани
по важност, за природосъобразно стопанисване
на буковите гори, могат да бъдат подредени така: неравномерна постепенна сеч; груповопостепенна сеч; групово-изборна сеч; единичноизборна сеч и краткосрочна постепенна сеч.

Изводи и препоръки от изследването
От направения анализ за динамиката в развитието на буковите гори за страната, за РДГ –
София и за ДГС – Етрополе ясно и категорично
се наблюдават следните тенденции:
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Abstract
Sylvicultural and forest mensuration characteristics of the beech forests have been made for the country as well as
for the Regional Forestry Directorate of Sofia and the State Forestry Enterprise of Etropole in particular. The survey uses
report data for the forest area, data from the forest management plans, reference books for the forests, literature
sources, etc. The period of the survey dates from 1953 to 2010 thus covering a period of approximately 60 years. The
trends in fluctuations of the indexes for these forests have been outlined. It shows that the total afforested area for the
country has increased from 3 189 741 ha to 3 699 018 ha for the period under consideration i.e. an increase of 509 277
ha, which is 16% rise compared to 1960. The share of the beech in the total afforested area of the country at the
beginning of the period was 20%, while in 2010 it is 17%. The high-stem beech forests in 1960 covered 503 803 ha.,
while in 2010 they cover an area of 439 097 ha. i.e. decrease with 64 706 ha amounting to 13%. Whether in 1960 their
share within the total area covered by beech forests was 79%, in 2010 it is 72%. The sprout beech forests covering the
area of 61 428 ha in 1960 rose to 173 791 ha in 2010, i.e. an increase of 112 362 ha despite the proclaimed approach of
transferring the sprout beech forest to seed ones. While considering the increased total area of the country, the area
covered with sprout beech forests rose from 1.9% to 4.1% or an increase of 2.1%. The distribution of the areas according
to the forest types in 1960 (high-stem forests: forests for reconstruction : sprout forests) was 79:11:10. This correlation
could be assumed as the perfect one but after 45 years in 2005 it was changed a lot to 70:5:25, which clearly shows the
high level of sprout forests, which grows from 10 to 25% i.e. two and a half times and already cover one forth of the
beech forests. If take into account the fact that the forests for reconstruction mainly consists of sprout forests then the
area of these forest s will reach higher figures. In 2010 (following the transformation of the reconstruction class in 2007)
the correlation of high-stem forests to sprout forests was 72:28 i.e. one third of the beech forests were transformed to
sprout forests instead of having the vise versa situation. The analysis made on the dynamics in the development of the
beech forests for the country for the regional forestry directorate of Sofia and the state forestry enterprise of Etropole
clearly show the following trends: 1. The area covered by beech forest is decreased to a big extend, due to their wrong
management. The high-stem beech forests are decreased a lot, and during the finalization of the current survey their
area has not been restored to the initial levels. 2. The survey shows significant share in terms of area and growing stock
of the high-stem forest in the beginning and comparatively small share of sprout beech forests. 3. For the period covered
by the survey are area and the growing stock of the sprout forests have risen 3-4/5 times. The negative trend of
accumulation of sprout forests in the age classes after 50-60 years is observed. At this age forest management based on
regeneration cuttings should start. The rate of the high-stem to the sprout forests according to their area and growing
stock is in favor of the high-stem forests. Good example in this correlation is the state forestry enterprise of Etropole,
where the sprout forests although increased 3-4 times comprise only 3-4% from the area coverage and the growing stock
of the beech forests, while for the country this is almost 10 times. 5. The average growing stock per 1 ha., both for the
high-stem and sprout beech forests is higher for the all age classes at the end of the period under this survey in 2010
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compared to the beginning of the period of the survey. 6. Permanent increase of the site index of the high-stem and
sprout beech forest is observed compared to the 60-ies of the past century. The surveys provides for the conclusion that
the excessive use of these forests during the period 1960-1990 and almost 3-4 times increase of the sprout forests, their
sylvicultural and mensuration data show that they are in good status and high productivity. The biological characteristics
of the beech provide for the opportunity to address its management to the application of fellings with longer regeneration
period for the high-stem forests in order to simultaneously conserve their environmental functions, as well as the use of
the methods for transferring the sprout forests to high-stem ones.
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Резюме
Природосъобразното стопанисване на буковите гори обикновено би следвало да се свързва с имитация на
дребноплощни нарушения и поддържането на разновъзрастни дървостой върху площта на насажденията. На
практика досегашното стопанисване на буковите гори показва точно обратната тенденция. По отношение на начините и подходите за стопанисване на буковите гори пострадали от природни нарушения, може да се каже, че
природните нарушения са един перманентно случващ се фактор в живота на горските екосистеми. Те, доста
преди появата на лесовъдската наука и практика по стопанисване на горите, са поддържали природното равновесие и разнообразие и са определяли функциите на горите. Досегашната практика и разбирания в България за
стопанисването на тези гори стремежът винаги се е насочвал към незабавно усвояване на дървесния ресурс, с
единствената цел, за да не се похаби, както и пристъпване към незабавно залесяване на освободените площи.
Резултатите от направените изследвания, обаче, показват, че това не е единственият и най-правилен подход.
Потвърждение за това ни дават и резултатите от изследване на естественото възобновяване на площи пострадали от природни нарушения преди 2-3, 7-8 и 15 години. Анализът на площи, в които не е било възможно да се
усвои и да се извади цялата повредена дървесина, показват наличие на естествено възобновяване и дори поява
на светлолюбиви пионерни видове, но и наличие на сенкоиздръжливи видове, като бука, които постепенно се
настанява под склопа и възвръща площи и позициите в склопа на дървостоя. Природата ни дава „готови примери” и ни показва, че природосъобразното стопанисване на горите до известна степен налага и изисква „копиране”
и „подражаване” на природните процеси, защото след природни нарушения, независимо в какви мащаби са те,
горските екосистеми се възстановяват, макар и по-бавно, но по-сигурно и по естествен път. От направените изследвания на букови гори, пострадали от природни бедствия (ветровали, ветроломи, снеговали, снеголоми и ледоломи), са очертани някои насоки за лесовъдска намеса в насаждения с различна степен на повреждане: 1.
Използване потенциала и продуктивността на издънковите букови гори в периода на трансформацията им в семенни за намаляване на дефицита от дървесина за промишлеността и битови нужди. 2. Като се има предвид, че
по-голямата част от издънковите букови гори са във възраст около и над 60 г., наложително е подготовка на насажденияята за започване провеждане на възобновителни сечи с цел предизвикване на навременно естествено
възобновяване за по-лесната им трансформация от издънкови в семенни. 3. Провеждане на навременни и регулярни отгледни сечи във високостъблените и издънковите гори за увеличаване на механичната стабилност на
дървостоите с цел устояване на природни нарушения. 4. Намаляване до възможните минимуми на сечите с къс
възобновителен период, като краткосрочно-постепенните и въвеждане на стопанисване основано на познатите
лесовъдски системи за природосъобразно стопанисване, които са напълно приложими и за буковите гори. 5.
Преминаване постепенно в режим на трансформация на създадените в огромно количество площи от едновъзрастни букови насаждения в разновъзрастни, като това става постепенно чрез преминаване от едновъзрастни
насаждения в относително разновъзрастни и в след това в разновъзрастни. Резултатите дават основание да се
твърди, че при управлението на площи засегнати от природни нарушения се изисква коренно нов подход, който
не бива да се свързва с непременно бързо усвояване на дървесината., бързо залесяване на освободените площи, а насоките на стопанисване да са в унисон, а не в противовес, с процесите на естествената сукцесия. На
основате на тези и други изследвания в страната в новия Закон за горите (2011) чл. 97 ал. 1 е записан текст, който потвърждава казаното до тук, а именно „Сечищата и пожарищата, които не могат да бъдат възобновени по
естествен път до 7 години от изсичането или изгарянето им при пожар, се залесяват от собственика им до 2 години след изсичането на този 7-годишен срок”. Постановките залегнали в целите на Закона за горите (чл. 1 ал.
2), функциите на горите (чл. 4), както и основните принципи на горското планиране (чл. 8) дават основание да се
твърди, че нашето горско стопанство се движи по посока на екологосъобразното и природосъобразно управление на горите и че то ще може да направи доста икономии от провеждане на мероприятия и дейности, които са
със съмнителен положителен резултат, та макар и на даденият момент да са все още икономически, политически и социално „добре обосновани”. За да създаваме природосъобразни и устойчиви букови горски екосистеми не
трябва да се стремим към стопанисване на тези гори по традиционните и използвани до сега методи за създаване на еднообразни, едновъзрастни и хомогенни по структура гори чрез използване на голосечищните и постепенно сечищните системи за стопанисване с кратък турнус на сеч. Целта за стопанисване на тези гори в бъдеще
трябва да бъде да се създават разновъзрастни хетерогенни гори, като се използват сечи със сравнително подълъг и неопределен турнус на сеч, като групово-постепенната сеч, неравномерно - постепенната сеч и дори до
създаване на изборна структура чрез групово-изборната сеч, с които умело може да се имитират природни нарушения с малък размер. Тези сечи са по-трудни за изпълнение и са икономически по-неефективни, но за сметка
на това са по-природосъобразни и водят до създаване на устойчиви горски екосистеми и увеличаване на биологичното разнообразие.
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тър, сняг, болести или вредители се отварят
прозорци (котли) в склопа с диаметър височината на дървостоя. От това следва, че природосъобразни за буковите гори са лесовъдските системи основани на естественото възобновяване
в малки по площ котли (от 0,5 до 1,0 Н) и последващо разширяване до тяхното сливане –
дългосрочно-постепенните сечи и изборните
сечи – главно групово-изборната сеч. Голите
сечи и краткосрочно-постепенната сеч на големи площи не могат да се приемат за природосъобразни, тъй като едроплощните нарушения
(ветроломи, пожари и други) в буковите гори са
рядко явление, а равномерното изреждане и
отмиране на стария дървостой върху големи
площи и заменяната му с нов в процеса на естественото възобновяване не се среща в природата. Приемането на това схващане е от
фундаментално значение за стопанисване на
буковите гори в бъдеще.”
Костов [1] изтъква, че „нормалните дребноплощни нарушения през фазата на интензивно
самоизреждане (оптимална подфаза, когато видимостта отдолу се подобрява), са от важно
значение за поддържане на разнообразието в
дървесния състав и дава шанс на повечето от
т.нар. „благородни” видове или „спътници” на
бука като явор, планински ясен, трепетлика,
бреза, череша, брекиня, воден габър липа, планински бряст, дървовидна леска и др. да се възобновят, респективно да запазят участието си в
дървесния състав. Последното лесно може да
се имитира чрез провеждането по-интензивни
пробирки, свързани с отваряне на прозорци в
местата където съответните спътници са достигнали пределна експлоатационна възраст или
дървостоя с по-нежелано качество.
Природосъобразното стопанисване на буковите гори се свързва с имитация на дребноплощни нарушения и поддържането на разновъзрастни дървостой върху площта на насажденията. На лесовъдски език това означава прилагане
на лесовъдски системи за разновъзрастно стопанисване с постоянно покритие на територията
със семена, доминирана от бук гора и поддържане на определени запаси от мъртва дървесина. За преход към подобно стопанисване са необходими промени от досегашните концепции за
стопанисването на буковите гори и в частност
ограничаване на приложението на краткосрочно
постепенната сеч, както и провеждане на мероприятия за трансформация на едно възраст-

Увод
Противоречиви са мненията за стопанисването на буковите гори, пострадали от природни
нарушения. Повечето автори са на мнение, че
за малки петна (с диаметър в рамките на 0,5 до
1,0 Н) няма проблеми с възобновяването им и
дори че те се явяват полезни от гледна точка на
формиране на разновъзрастни насаждения т.е.
те имитират и заместват провеждането на групово - изборната сеч. За горите на Централна и
Южна Европа възобновяването на бук е отлично
и достига до над 70 000 бр. на ха, докато в Северна и Северозападна Европа това възобновяване е по -слабо и достига до 20 000 бр. ха. За
горите на Румъния се посочват данни, че средния размер на прозорци в насажденията е 0,3
ха, като минималните размери са 0,04 ха, а максималните 3,0 ха, т.е. в горите има в по-голямо
количество малки по размери прозорци [6, 7, 8,
9, 10 и 11].
В нашата лесовъдска литература почти не се
срещат изследвания за повредите в буковите
гори, което прави изследването актуално. Рафаилов [3] отбелязва „Макар че буковите гори в
България да нямат съдбата на тези в Централна
Европа в историята на стопанисването на буковите гори у нас също има периоди, през които
тези гори са подценявани и „подобрявани” чрез
реконструкция, опростявани чрез прилагане на
постепенните сечи и низово изреждане и мащабно подмладяване. Тези практики стават все
по-малко приложими в условията, при които поголяма част от буковите гори (над 60%) попадат
във вододайните зони на страната, значителна
част са включени в системата не защитените
територии, а повече от ¾ са част от екологичната мрежа „Натура 2000”. Това налага преоценка
на досегашните схващания на регламентите и
на лесовъдската практика по стопанисване на
буковите гори у нас”. Авторът отбелязва, че
„природосъобразното стопанисване на горите
акцентира върху необходимостта от прилагането на системи за стопанисване имитиращи процесите и структурите на природната гора. Динамиката, развитието и структурата на природната
гора се определя от характера на природните
нарушения. Специфичната биология на бука
като дървесен вид и особеностите на умерения
климат в районите, където букът (видовете от
род Fagus) е разпространен определят доминиращото влияние на малките по площ природни
нарушения, при които периодично поради отпадане на престарели дървета и повреди от вя-
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ните масиви букови гори в разно възрастни още
през периода на пробирките [1].
Повечето нарушения в буковите гори са от
абиотичен характер и те могат да се разделят
на повреди от:
1. природни
бедствия
–
ветровали/ветроломи, снеговали/снеголоми и в
доста малка степен причинени от лавини
и
2. повреди, причинени от човешката дейност – преди всичко опожаряване на горите, незаконни сечи и нерегулирана паша в горите.
Обичайна практика по стопанисването на буковите гори досега е било залесяването на невъзобновените площи, както и на тези след гола
сеч с иглолистни видове и дори „подпомагането
на възобновяването” в този гори е ставало чрез
залесяване под склопа със смърч, ела и зелена
дугласка. Посочват се редица неудачи и отрицателни резултати при стопанисването на буковите гори, като това, че иглолистните култури
създадени на букови месторастения и чрез залесяване под склопа са изместени от бука, а
реконструираните гори и създадените на тяхно
място култури показват много лош растеж и са в
недобро състояние.
Важен извод, което бе и цел на изследването
е, да се опровергае досегашната теза, че „задълбочени проучвания в тази насока не са правени, тъй като през последните 50 години
след възникване на такива нарушения в повечето случай се добива повредената дървесина
и се пристъпва незабавно към залесяване на
площите”.
Лазаров, Ценов и Гогушев [3] предлагат да се
промени досегашната практика, по незабавното
събиране на похабената дървесина и незабавното залесяване и се възприема новата концепция за естествената динамика на горските екосистеми и природните нарушения като естествени природни явления, формиращи структурата на гората на различни пространствени нива.

тиня през 2007 г. и ветровала засегнал площи в
ДГС – Етрополе и Черни Вит през 1997 г.
1.3. Методи на работа
Заложени са 28 опитни площи в букови насаждения пострадали от природни нарушения.
Изследван е възобновителният процес в различен период от години след настъпването на събитието - непосредствено (или 1-2 г. след това),
както и след 5-7 и 12-15 г. след нарушението.
Използвани са познатите в лесовъдството и
таксацията методи за инвентаризация на културите, таксация на опити площи и пр. За оценка
възобновителния процес е използван, познатия в Общото Лесовъдство, метод на преброителните площи.
Използвана е методика за залагане на преброителни площадки и преброителните ленти по
определена схема по дължината на склона, което дава възможност да се определи не само
броя на залесените фиданки броя, но и на естествения подраст. Това позволява не само да
се преброяват „прихваналите” се фиданки, залесени в ръчните тераси, но и наличния подраст
в останалите пространства.
2. Резултати и обсъждане
Както се посочи за изследване на възобновителните процеси са заложени 28 опитни площи.
Тук ще посочим само най-характерните случаи и
примери.
Обект 1. ДГС – Витиня (отд. 43 „в” ЛУП от
2003 г.) – повредено буково насаждение с неизведени сечи след ледолома. 90-годишно
високостъблено буково насаждение с пълнота 0,8, 19 м – средна височина, 24 см – среден диаметър, 250 куб. м – запас на хектар, 800
м. н. в.; месторастене С2 (30). Данните са дадени в табл. 1. Вижда се, че дори и при тази възраст в 90 год. буковото насаждение с пълнота
0,8 има 7 х. бр. буков посраст.
Обект 2. ДГС – Витиня (отд. 37 „е”, ЛУП от
2003) насаждение - бк 10 ед. гбр., яс.; пълнота
0,8; Н – 23 м; д – 30 см и запас 335 куб. м/ха.
Площта е залесена, след усвояване на ледоломната маса, с бук в ръчни тераси през пролетта на 2009 г. Данните от възобновяването са
дадени в табл. 2. Вижда се, че 2-3 години след
залесяването залесените фиданки са по-малко
и с по-малки размери от естествено появилият
се подраст.
Обект 3. ДГС – Етрополе и Черни Вит – 8
бр. опитни площи, разпределени както следва: 1
бр. изоставена ливада; 5 бр. площи повредени
от ледолома от 2007 г.; 1 бр. снеговал и 1 бр.
ветровал (от 2004).

1. Цел, обект и методи на изследване
1.1. Цел на изследване
Целта е да се изследва състоянието и посоката на възобновителните процеси в засегнатите от природни нарушения букови насаждения
(ветровали, снеговали, мокри снегове, ледоломи и пр.) за един период от 2-3 до 15 г.
1.2. Обекти на изследване
Обект на изследването са насаждения, пострадали от природни нарушения, като ледолом
на територията на ДГС – Етрополе и ДЛС – Ви-
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Данни
Средно за
площта

Табл. 1. Възобновяване в отд. 43 „в” на ДЛС – Витиня
Брой пребПо
От 2
От 6
От 11
роителни
Дървесен вид
ни
до5 г.
до10 г.
до 15 г.
площадки
ци
бр./ха
бр./х
бр./ха
20
общо
9 000
2 000
500
Букприподраст
4 500
2 000
500
равнен

Средна височина в м

0,15

0,30

Над
15 г.

Общ брой
(приравнен)
бр./ха
11 500
7 000

0,40

Табл. 2. Възобновяване в отд. 37 „е” на ДЛС – Витиня – залесена площ след ледолом
Брой пребПо
Общ брой
ДървеОт 2 до От 6 до
От 11
Над
роителни
ни(приравДанни
сен вид
5 г.
10 г.
до 15 г.
15 г.
площадки
ци
нен)
61
общо
5 405
5 405
Средно за
Букприплощта
фиданки
2 703
2 703
равнен
общо
1 635
159
213
2 007
Букестестпри817
159
213
1 189
вен
равнен
общо
500
1 667
2 167
Букприиздънки
250
1 667
1 917
равнен
общо
333
333
здб
при167
167
равнен
общо
960
495
1 455
Гбр.
при480
495
975
равнен
Общо
793
659
159
1 611
яв
при397
659
159
1 215
равнен
общо
9 626
2 980
372
12 978
Средно
прина 1 ха
4 813
2 980
372
8 165
равнен

Опи
тна
пло
щ№

1

2

ДГС
отдел
подотдел
Етрополе
с. Ямна
м. Чукара

Етрополе
299 „з”

Табл. 3. Характеристика на възобновяването в опитните площи (2011 г.)
Възраст в години и височина в м
ДървеВид площ
Мероприятия
2-5 г. и
6-10 г. и
11-15 г. и
сен вид
h
h
h

Ливада

Игл. култура,
пострадала от
ледолом през
2007г, изведена
е санитарна сеч
– 100% през 2008
г. и залесена
през 2008 г.

гбр
трп
бб
яв
брз
ива
трп
ива
см изк.
дгл. ест
бук
яв
брз
бб

70/1,0
770/1,0
14000/2,0
3750/1,0
3850/0,6
17857/0,9
1428/1,0
1428/1,2
1428/0,7

45

6 462/0,6
1154/1,0
770/1,0
3077/2,0
3 570/2,5
5 715/1,5
12143/1,0
-

1538/1,0
1538/1,5
2308/0,8
-

Ливада, която от 45 г. е изоставена
(не се коси за трева).

-

Залесения смърч с
% на прихващане 1
г. - 90,24%, 2 г. 69,88%, след попълване 82%. Залесените фиданки
са по-малки по
размер от естествено възобновяване от дгл., бк., яв.,
ива и трп.

НАСОКИ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА БУКОВИТЕ ГОРИ СЛЕД ПРИРОДНИ НАРУШЕНИЯ

(продължение)
Опи
тна
пло
щ№

3

4

5

6

7

ДГС
отдел
подотдел

Етрополе
299 „к”

Етрополе
299 „н”

Етрополе
241 „н”

Етрополе
96 „в”

Етрополе
96 „в”

Възраст в години и височина в м
Вид площ
Игл. култура,
пострадала от
ледолом през
2007 г., изведена
санитарна сеч –
100% (котел) и
20% санитарна
върху останалата площ през
2008 г., не е извършвано мероприятие по изк.
възобновяване
85,5 хил. бр. на 1
ха.
Игл. култура,
пострадала от
ледолом през
2007 г., изведена
е санитарна сеч–
100% (котел) и
10% санитарна
върху останалата площ през
2010 г. и залесена през 2010 г.
Общ брой подраст 27 490 бр.
Игл. култура,
пострадала от
ледолом през
2002 г. изведена
санитарна сеч –
100% през 2006
г. не е извършвано мероприятие.
Иглолистна култура, пострадала
от ледолом през
2007 г изведена
санитарна сеч –
100% през 2008
г. не е извършвано мероприятие.
Постепенно изреждане на суха
и повредена
дървесина до
2007 г. и ледолом през 2007 г.

Дървесен вид

Мероприятия

2-5 г. и
h

6-10 г. и
h

11-15 г. и
h

яв
чрш
дгл
трп
бк
бб
лп
брз
здб
ива

6500/0,6
2000/0,6
59000/0,6
5000/0,6
500/1,0
500/0,8
2500/1,4

500/1,7
1000/1,2
4000/1,0
1000/1,2
1000/1,0
1500/1,5
500/1,0
-

-

Богат видов състав. Не се налага
залесяване, а незабавно отглеждане на младото насаждение. Сегашен състав: дгл –
7, трп – 1, яв – 1,
ива –1.

яв изк
яв ест
дгл ест
гбр
бк ест
бк изд
трп
ива

7290/0,2
2250/0,3
4250/0,5
1000/0,7
4000/0,8
6000/0,9
1250/1,2
1200/1,2

250/1,5

-

Състав на подрастта: яв изк – 3,
яв ест – 1, дгл ест
– 2, бк ест – 2,
бк изд – 2, ед трп,
ива и гбр.

здб
бб
д круша
д череша
ясен

1000/0,3
2000/0,6
1000/0,8

11000/1,3
16000/2,0
1200/3,0
400/2 ,0
-

-

Сеч на бб без мероприятие след 5 г.
сегашен състав: бб
– 5, здб. – 4, д круша – 1, едн. д. череша и ясен.

ива
бк изд
бк сем
трп
яв
гбр

3000/1,7
3500/1,5
8000/1,2
1500/0,8
500/0,3
1000/0,8

Сегашен състав: бк
– 7, ива – 2, трп -1,
едн. гбр и яв.

-

Постепенното изреждан, чрез изваждане на суха и
паднала маса е
довела до масово
възобновяване.
Площта се нуждае
от отгледна сеч.

бк. изд
бк. сем
трп
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(продължение)
Опи
тна
пло
щ№

8

9

Възраст в години и височина в м

ДГС
отдел
подотдел

Вид площ

Етрополе
116 „к”

Игл. култура,
пострадала от
ледолом през
2007 г., изведена е санитарна сеч –
100% през 2008
г. и залесена
през 2009 г. с
явор.

явор
бк изд
бк сем
ива
гбр
трп

Черни
Вит
12 „е”

Склопена игл.
култура. Ветровал и ветролом, два пъти
залесявано и
бракувано

см.
яв
гбр

225/0,7
1200/1,2
7400/1,6

7500/2,0

гбр.
бк
явор

3000/1,0
1250/0,8
-

31250/1,5-2,0
3750/1,5
1250/1,6

2005-2006 г. гола
санитарна сеч без
мероприятие.

гбр
ива
бб
явор
бук

4000/0,4

24166/1,9
6000/2,2
833/0,6
5000/1,5
5000/0,8

Сегашен състав:
гбр – 6; ива – 1; яв
– 1, бк – 1. Само 1
десета е останало
от състава от бук.

10

Черни
Вит
14 „б”

11

Черни
Вит
14 „б”

Преброителна площадка
Обект 1.
отд. 293 „д”
Средно за
площта бр.
ха
Средна височина в м
Обект 2.
Открита
площ до
обект 1
Средно за
площта бр.
ха
Средна височина в м
Обект 3.
отд. 294 „е”
Средно за
площта бр.
ха
Средна височина в м

Склопена култура ветровал
и ветролом без
мероприятие
(40 дка).
Склопена култура ветровал
и ветролом 50
дка залесяване
с бук.

Дървесен вид

2-5 г. и
h

6-10 г. и
h

11-15 г. и
h

Мероприятия
Сегашен състав: бк
– 5; гбр. – 2 ; трп –
2; яв. – 1. Процентът на прихващане
е 1 г. - 82%; 2 г. 51%. Залесените
фиданки от явор са
едва 0,6 м., а буковите и габърови са
над 1,0 м.
Културата е презалесявана 2 пъти.
Изразходвани са
11 500 лв. за залесяване и презалесяване. Културата
е бракувана.

4063/0,6
9062/1,0
8125/1,2
1250/1,8
7500/1,2-2,0
6875/1,0

Табл. 4. Възобновяване в букови насаждения в ДГС – Етрополе след ветровал
Брой подраст в бр. на 1 ха
Брой
Общ и
пребДърприравроивесен
От 2
От 6
От 11
нен под- Поници
телни
Над 15 г.
вид
до 5 г.
до10 г.
до 15 г.
раст
площадки
общо
13 667
29 333
20 333
966
30

5

4

Бук подраст

Бук подраст

Бук подраст

приравнен

Общ
брой
64 299

6 834

29 333

20 333

966

57 466

0,15

0,3

0,4

0,55

общо

50 000

100 000

150 000

приравнен

50 000

100 000

150 000

1,5

1,5

общо

50 000

50 000

приравнен

50 000

50 000

0,85
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(продължение)
Преброителна площадка
Обект 4.
отд. 294
„ж” Средно
за площта
бр. ха
Средна височина в м
Обект 5.
отд. 294 „е”
Средно за
площта бр.
ха
Средна височина в м
Обект 6.
отд. 294 „е”
Средно за
площта бр.
ха
Средна височина в м
Обект 7.
отд. 292 „е”
Средно за
площта бр.
ха
Средна височина в м

Брой
преброителни
площадки

22

Брой подраст в бр. на 1 ха
Дървесен
вид

Бук подраст

Общ и
приравнен подраст

От 6
до10 г.

От 11
до 15 г.

Над 15 г.

Общ
брой

общо

909

6 364

41 364

48 637

приравнен

909

6 364

41 364

48 637

0-35

0,4

0,8

8 333

19 333

21 333

30 000

78 999

4 167

19 333

21 333

30 000

74 833

0,05-0,1

0,15-0,2

0,35

0,40

0,45-0,50

18 260

17 826

7 826

3 478

0

29 130

8 913

7 826

3 478

0

20 217

0,15-0,2

0,35

0,45

Общо

2 308

3 846

31 538

37 692

приравнен

2 308

3 846

31 538

37 692

0,45

0,55

0,65

2 308

3 846

0

6 154

2 308

3 846

0

6 154

0,25
4 616

0,35
7 692

31 538

43 846

4 616

7 692

31 538

43 846

Общо
30

Бук подраст

Бук подраст

2 667

приравнен

общо
23

От 2
до 5 г.

Поници

приравнен
0,05-0,1

Бук подраст

26

Бук фиданки
Общо
подраст +
фиданка

общо
приравнен

0

общо
приравнен

Обект 4. ДГС – Етрополе. Букови гори на
възраст от 140-160 годишна възраст, пострадали от ветровал през 1997 г., намиращи се в
горната граница на гората при 1400-1650 м. н.в.
Резултатите от възобновителните процеси в
обект 3 и 4 показват, че възобновяването в буковите гори се осъществява успешно по естестен път. Дори и в изоставени селскостопански
земи, които са в съседство с букови насаждения, се настаняват светлолюбиви видове (трп.,
бр., ива, гбр., б.б, и пр.), които могат са се считат за предкултура на бъдещи букови гори. Дори
нещо повече проведени залесявания след ветровала показаха, че след 10-12 г. не може да се
направи разлика в подраста от естествено възобновяване или от залесени фиданки. Наличието на огромно количество подраст, пре-

вишаващо изискванията да „достатъчно количество укрепнал подраст”, според нормативните документи, показва, че е било излишно залесяването с бук на такива площи.
Доказателство за това са данните в обекти, където при измерванията са установени 37 х. бр.
естествен буков подраст, като превес има подраст над 11-15 и над 15 г. възраст. Установени
са едва 6 х. бр./ха залесени фиданки, които са с
доста по-малки размери и влошено качество на
стъблата.
При такова съотношение в бр./ха, в полза на
естествения подраст, предаващ 5-6 пъти броя
на залесените фиданки естествено остава открит въпроса „Трябва ли да продължаваме за
залесяваме в буковите гори или трябва да изчакаме естествения процес на възобновяването?”.
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Освен превишаващите по брой естествени екземпляри от бук са вижда, че той е от повисоките възрастови групи и е значително поукрепнал и с по-голяма средна височина, което
е гаранция, че след някоя година залесените
фиданки ще бъдат заглушени и ще останат под
склопа и ще загинат. Гаранция за това е дори
факта, че естествения подраст от същите възрастови групи и 1,5 до 2 пъти с по-голяма височина. Общото състояние на залесените фиданки
също не е добро. Доста от изследваните и извадени от почвата залесени фиданки са с подгънати корени и заболявания на корените (ожулване, загниване), което може да е в резултат на
масово практикуваната практика да се изваждат
фиданки от под склопа за ново залесяване. Явно, че тази практика трябва да се преустанови,
защото при насилственото изваждане от почвата се охлузват корените и стават място за гнилостни процеси, а при прегъване на фиданките
при изваждане те се пречупват и растежа им е
доста забавен. Вземането на окончателно становище по тази практика може би ще изисква
допълнителни проучвания за растежа и състоянието на залесените букови фиданки.
От друга страна възниква идеята при отчитане на възобновяването по изкуствен пот – отчитане на процента на прихващане, успоредно да
се прави оценка на възобновяването. Така няма
да се отчитат „резултати от прихващането”, а
наистина ще се установи какво е възобновяването и какви мероприятия трябва да се проведат за отглеждане на подраста с цел регулиране на състава, произхода и здравословното състояние на бъдещия дървостой.

-

-

Изводи и препоръки
Изследванията сочат, че лесовъдската
намеса в буковите насаждения, пострадали
от природни нарушения, е в пряка зависимост от размера на повредите.
- Когато повредите са частични т.е. има
единични пречупени дървета, пречупени и
повредени клони и корони, както и малки отворени пространства с диаметър равен на
височината на дървостоя (small-scale
disturbances) тези пространства ще се възстановят от развитие на короните на останалите дървета. Това изисква кратък период
от време и не се налага вземане на спешни
лесовъдски въздействия, освен ако пораженията (като цяло) в района на горскостопанската единица са малко и дървесината може
да бъде усвоена. При тези случай ще се изваждат санитарно само повредените в последствие дървета - пречупени от следващи
снегове и ледове, наведени, болни и пр.

-
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Когато повредите са в средновъзрастни и
дозряващи гори и те са значителни т.е.
повредени са по по-голяма част от стъблата
и при тяхното изваждане склопеността и
пълнотата на насажденията ще бъде сведена до 0,2-0,3 при изваждане на повредените
дървета на корен се оставят здравите и
малко повредени дървета. Разчита се на тях
да запазят горската обстановка т.е. да създават такава за наличния и появилият се
след време подраст. Разчита се също тези
дървета да осеменят площта.
В зрели и в дозряващи насаждения със
започнал възобновителен процес се оползотворява похабената дървесина, а останалите на корен здрави дървета се оставят, за
да създават горска среда за наличния подраст. Данните показват наличие на значително количество естествен подраст, а
тревната покривка от тревни видове, малина, къпина, върбовка, черен бъз, лудо биле
и пр., макар че заема площта и е превръща
в типично сечищен вид, не пречи, а дори
спомага укрепването на буковия подраст.
При тези условия, както се установи и от
данните, не бива да се предприемат стъпки
към залесяване на площта с букови фиданки, а точно обратното – изчакване на сукцесионните процеси и след 7-8 години и ако
има опасност от ерозия или не се наблюдава настъпване на възобновителен процес
може да се премине към залесяване. В редица европейски страни такова площи се
оставят на естествените сукцесионни процеси и се изчаква възстановяването на основните видове. Тези „нови насаждения от
пионерни видове” са един вид „сеитбооборот” за горската почва или както казват някои лесовъди това води до „преобръщане на
средата”. Това е особено важно за буковите
и смърчови гори, където дългото ползване
на определена територия от тези видове
води до вкисляване на почвата. В тези площи се препоръчва стари и единично останали дървета да не се изсичат, а да се оставят
на корен, за да възобновяват площта.
Дори при внезапно отваряне на малки
пространства или на пространства с останал наличен дървостой, който ще остане на корен, за да създава горска среда се
наблюдава положителния ефект от отваряне на пространствата и рязката смяна на
светлинния и влажностен режим. Това води
до промяна в климатичните условия, разлагане на горската покривка, стимулиране на
възобновителния процес и най-вече до развитието на подраст от явор, бряст, шестил,
липа, клен в среднопланинския пояс. Зале-

НАСОКИ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА БУКОВИТЕ ГОРИ СЛЕД ПРИРОДНИ НАРУШЕНИЯ

-

-

сяването е оправдано, ако е от тези видове
и е направено на групи и мозаечно с цел повишаване на биологичното разнообразие и
оцеляване на залесените фиданки.
Когато засегнатите площи са недостъпни
или в определена площ оползотворяването
на дървесината е икономически нерентабилно част от тази дървесина следва да се
остави за резерв от т.нар. „мъртва” дървесина. Тази дървесина е необходима за поддържането на трофичната верига в екосистемите. Нещо повече дори и във възобновените площи останалите на корен единични
дървета не е необходимо да се отсичат,
след като са изпълнили функциите си. Изразходването на средства за тази добив на
тази некачествена дървесина не се оправдава, а повредите при сечта на тези дървета
са значителни. Тези дървета трябва да се
оставят на корен и те постепенно ще отмират и отпадат от екосистемата, но ще служат за продължаване на други трофични вериги.
Практиката по почистване на сечищата до
сега изискваше да се събират отпадъците
при сечта, както и клони и вършина, като те
се натрупваха на купчини или на ивици по
хоризонталите. Нещо повече дълги години
се практикуваше изгарянето им сечищата
или изнасяне извън него и изгарянето им.
Съвсем естествено е, че тази практика водеше до забавяне на изгниването на клоните и отпадъците от сечта, а и до забавяне на
възобновяването върху натрупаните с отпадъци площи. При изгарянето се нанасяше
вреда на почвения слой, даваше се възможност за възобновяване на други видове върху тези площи, губеха се време, труд, средства и пр. Провеждането на операциите по
почистване на сечищата създават допълнително условия за пожарна опасност, отнема
се биологично вещество и се натрупва само
на определени площи, а гледката от тези
дейности дразни обществото и не се възприема положително. Затова следва, особено на по-бедните месторастения отпадъците
от сечта да се нарязват и разхвърлят равномерно по площта за да могат да изгният
по-бързо и да се наторява почвата равномерно. Този подход е значително по екологосъобразен защото запазва почвата от
евентуални ерозионни процеси, запазва попадналите и не покълнали семена, забавя
развитието на тревната и храстова растителност, запазва появилият се подраст до
укрепването му и т.н. При приключване на
сечта е необходимо да се прецени къде да
се разхвърлят отпадъците за да се спре

евентуално ерозията, например ровини,
улеи, извозни пътища, стръмни долове и пр.
Управлението на площи засегнати от природни нарушения изисква коренно нов подход, който не бива да се свързва с непременно
бързо усвояване на дървесината., бързо залесяване на освободените площи, а насоките на
стопанисване да са в унисон, а не в противовес,
с процесите на естествената сукцесия. С новия
ЗГ (2011) чл. 97 ал. 1 е записан текст, който
потвърждава казаното до тук, а именно „Сечищата и пожарищата, които не могат да бъдат
възобновени по естествен път до 7 години от
изсичането или изгарянето им при пожар, се
залесяват от собственика им до 2 години след
изсичането на този 7-годишен срок”. Постановките залегнали в целите на Закона за горите
(чл. 1 ал. 2), функциите на горите (чл. 4), както и
основните принципи на горското планиране (чл.
8) дават основание да се твърди, че нашето
горско стопанство се движи по посока на екологосъобразното и природосъобразно управление
на горите и че то ще може да направи доста
икономии от провеждане на мероприятия и дейности, които са със съмнителен положителен
резултат, та макар и на даденият момент да са
все още икономически, политически и социално
„добре обосновани”.
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DISTURBANCES
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Abstract
The close-to-nature management of beech forests usually is to be linked with the imitation of small-area disruptions
and maintenance of uneven age stands on the area. Practically, the hitherto management of the beech forests show just
the opposite trend. With reference to the ways and approaches for beech forests management injured by natural disturbances, it can be stated that the natural disturbances are permanently appearing factor within the lifetime of the forest
ecosystems. A long before the establishment of the sylvicultural science and practice on forest management, they have
maintained the natural balance and diversity and have identified the functions of the forests. The hitherto practice and
understanding in Bulgaria, regarding the management of these forests, the trend has always addressed the immediate
use of the wood resource, in order not to waste it, as well as the immediate reforestation of the cleared areas. However,
the results from the surveys made show that this is not the only and most appropriate approach. Confirmation on the
above made statement is provided by the results from the survey on the natural regeneration on areas injured by natural
disturbances before 2-3, 7-8 and 15 years. The analysis of the areas, where logging operations were impossible and
part of the damaged timber remained on site, shows presence of natural regeneration and even appearance of pioneer
tree species that prefer the exposure to light but also the presence of sustainable to shadow tree species, such as the
beech which gradually settle under the forest shed and restore the areas and positions in the forest composition. Nature
provides us “ready examples” and shows that close-to-nature forest management requires and imposes to a certain extend “copying” and “imitation” of natural processes, because after natural disturbances, no matter of their scale, forest
ecosystems restore naturally more slowly but in more sustainable way. The surveys made on the beech forests damaged
by natural disturbances (windfalls, windbreaks, snowfalls, snowbreak and icebreak) have outlined some of the guidelines
for sylvicultural interference in stands with a different extent of damage: 1. The use of the potential and the productivity of
the sprout beech forests in the period of their transformation into high-stem forests in order to minimize the timber deficit
for the industry and households; 2. While taking into account that the bigger part of the sprout beech forests are on the
age of and over 60 years, the preparation of the stands for launching regeneration cuttings is necessary in order to facilitate their transformation for sprout to high-stem stands; 3. The implementation of timely and regular growth-supporting
cuttings in sprout and high-stem forests in order to strengthen the mechanical stability of the stands to survive and overcome natural disturbances; 4. Reduction to the possible extent of the fellings with a short regeneration period and the
introduction of management based on the well-known sylvicultural systems for close-to-nature management, which can
be applied for beech forests also; 5. Gradual transition to transformation of the established on vast areas even-aged
beech stands into uneven-aged ones. The results provides the grounds for the statement that the management of damaged areas by natural disturbances require completely new approach, which should not address the accelerated use of
timber, accelerated reforestation of the cleared areas. The guidelines for management should be in unison with the processes of the natural succession. On the basis of these and other surveys made in the country, the new Forest Act (2011)
art. 97 par. 1 included a text, which confirms the above stated, namely “Cutting-areas and burned areas, which can not
be regenerated naturally within 7 years from the event of their felling or burning by fire, are reforested by their owner with
2 years following the expiration of this 7 years period”. The clauses laid down in the objectives of the Forest Act (art. 1
par.2 ), forest functions (art. 4), as well as the main principles of forest planning (art. 8) provide for the grounds to state
that our forestry took the way to close-to-nature and sustainable forest management and that it accumulate a lot of savings from activities in forests, which have dubious result despite the fact that at present they could be “well-grounded” in
economic, political and social aspect. In order to establish close-to-nature and sustainable beech ecosystems, we should
not target the management of these forests applying the traditional and hitherto used methods for the establishment of
uniform, even-aged and homogenous forests through the use of clear cuttings and gradual cutting systems with a short
period of growth. The purpose of the future management of these forests must address the establishment of unevenaged heterogeneous forests, while using cutting systems with comparatively longer and undefined period of growth, such
as long-term group felling, irregular shelter wood felling and even the establishment of selection system through groupselectipn felling, which can successfully imitate smaller-scale natural disturbances. On one hand these cutting systems
are more difficult for implementation and are economically less effective, while on the other they are close-to-nature and
support the establishment of sustainable forest ecosystems and increase in biodiversity.
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КЛАСИФИКАЦИЯ НА НЕДЪРЖАВНИТЕ ГОРИ В БЪЛГАРИЯ СПОРЕД ТЯХНАТА
ПЛОЩ И ТЕХНИЯ БРОЙ
Нестор Домусчиев1, Даниела Георгиева1, Ценко Ценов2
1
Лесотехнически университет, София
2
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Резюме
Повече от десет години след възстановяване на собствеността на горите, реституционният процес в страната
може да се смята за приключен. Той възстанови институцията на частната горска собственост и социалноикономическата прослойка на частните горовладелци. Формалната реституция обаче не разреши проблемите на
модерното многофункционално частно горовладение. А тези проблеми са свързани със законосъобразното, екологосъобразното и икономически ефективното стопанисване на недържавните гори. Решаващи в бавното протичане на процесите се оказаха големия брой имоти с малка площ и неподготвеността на голяма част от собствениците на гори, че тяхната собственост носи не само права, но и немалко задължения.
Ключови думи: недържавни гори, собственик, площ, брой, собственост, класификация.
Key words: non-state forests, owner, area, number, ownership, classification.
JEL: Q23.

1. Да се представят особеностите при управлението на недържавните гори в България.
2. Да се направи класификация на недържавните гори в България по групи според
тяхната площ, в т.ч: 1-5 дка; 5-10 дка; 1020 дка; 20-50 дка; 50-100 дка; 100-500
дка; 500-1000 дка; 1000-5000 дка; над
5000 дка.
3. Да се направи анализ на разпределението на недържавните гори от различните
групи площи.
4. Да се дадат препоръки свързани с подобряване механизмите на управление
на недържавните гори в България.

Увод
Собствениците на гори в България, срещат
редица затруднения при управлението на тяхната собственост, като не се подпомагат достатъчно от държавата. От една страна, общините
създадоха специализирани управленски единици, чиито статут, функции и отговорности подлежат на доуточняване. От друга страна, разпокъсаната и малка по площ горска собственост,
големият брой собственици (над 600 000) и различните им интереси затрудняват обслужването
и контрола върху дейностите в частните гори.
Новите частни собственици нямат опит в стопанисването на горите, както и необходимите специфични знания и умения за управление на горите. Познаването на своите права и задължения също е ограничено. Въпреки съществуването на горски кооперации и някои сдружения на
частни собственици на гори, все още нивото на
асоцииране на частните собственици на гори е
ниско, а и няма реално действаща тяхна национална структура. Всичко това поражда една несигурност, неувереност у частните собственици
при решаване на въпросите, възникващи при
управлението на собствеността им, и в крайна
сметка води до тяхното неправилно стопанисване и ползване.
Обект на изследване са частните гори в
България.
Цел на настоящата статия е: Да се направи
анализ на размера и структурата на недържавните гори в България и на тази основа се направят препоръки за подобряване на тяхното управление.
В съответствие с тази цел са поставени за
решаване следните задачи:

1. Особености при управлението на недържавните гори в България
Управлението на недържавните гори в България е регламентирано в Закона за горите от
2011 г. в раздел Недържавни гори. Физически и
юридически лица, които са собственици на гори
могат да извършват добив на дървесина сами
или чрез възлагане на държавни горски или
държавни ловни стопанства, или на търговци,
вписани в регистъра за извършване на дейности
в горските територии. Ако собственик на гора
иска да добива дървесина, ще може да се обръща не само към съответното държавно горско
стопанство, но и към общината, ако тя разполага с изградена структура за стопанисване и управление на горите. Собственикът на частна
гора и сам може да добие дървесината, при условие че предварително е сключил договор с
лице, вписано в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите за извършване на
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лесовъдска практика. Това лице извършва маркиране на насажденията, изготвя документите
по издаване на позволителните, както и издава
превозните документи за добитата дървесина.
За горските територии - общинска собственост, както и за горските територии - собственост на физически лица, юридически лица и
техни обединения, с обща площ на поземлените
им имоти над 50 хектара, се изработват горскостопански планове.
За горските територии - собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения, с обща площ на поземлените им имоти
до 50 хектара се изработват горскостопански
програми. Горскостопанските планове и програми определят допустимия размер на ползването
на горските ресурси и насоките за постигане целите на управлението на горските територии за
срок от 10 години. За да може да извършва стопанисване и ползване в своята гора собственикът ще трябва да изпълни следните изисквания:
Собственикът трябва да разполага с документ

за собственост върху гората, най-често това е
решение на поземлена комисия. В случай, че
собственикът е починал, се изисква удостоверение за наследници. Към решението (нотариалния акт) е необходимо да има скица от съответната Служба по геодезия, картография и кадастър, която показва местоположението и характеристиките на имота. Изисква се и документ
за извършено трасиране на границите на имота
на терен от правоспособен геодезист.
2. Класификация на недържавните гори в
България според тяхната площ
Чрез програмния продукт Mkad for Windows и
данни под формата на файлове с разширение .zem са групирани площите и броя на имотите недържавната собственост по области,
след това те са обобщени за цялата страна.
Чрез Excel на Microsoft тези площи са разделени
в няколко групи. Резултатите са показани в табл.
1.

Табл. 1. Разпределение на недържавните гори по групи според броя на имотите и тяхната площ
Имоти в дка
ПокаОбласт
100- 200зател
<1
1-2
2-5
5-10
10-20
20-50
50-100
200
500
1
93607 123676 215604
116742
62746
32322
5761
0
0
Общо
2
35120 166163 662018 1081678 2021857 3142573 658973
0
0
Благоевг1
2036
3639
6047
3078
1597
932
137
0
0
рад
2
886
4799
18284
20927
21446
207949
7681
0
0
1
1571
1248
2921
2632
2129
2604
818
0
0
Бургас
2
494
1810
9830
18771
29785
264903
47077
0
0
1
1448
621
1433
842
364
232
52
0
0
Варна
2
196
875
4526
5574
4848
25498
3018
0
0
Велико
1
6691
11231
20857
12216
6060
2492
367
0
0
Търново
2
3322
15754
66235
83984
171180
163444
21037
0
0
1
3520
8096
19424
11987
6503
2718
295
0
0
Видин
2
1474
10417
58857
79361
174859
166692
16661
0
0
1
3135
6714
14986
8475
3992
1291
99
0
0
Враца
2
1145
8914
46169
147030
142857
36465
5628
0
0
1
3265
5238
12476
8173
4047
1240
71
0
0
Габрово
2
1256
7222
39736
156139
154167
34625
3963
0
0
1
4288
4850
5297
1376
436
186
30
0
0
Кърджали
2
2350
6292
15684
9076
115739
115917
11698
0
0
1
4648
5708
8764
4528
2403
1090
120
0
0
Кюстендил
2
1903
7497
26566
30595
232323
132738
6796
0
0
1
1410
3743
8430
5004
3055
913
89
0
0
Ловеч
2
583
4978
25885
33842
141030
126083
4993
0
0
1
4221
8055
14968
7827
3706
1312
108
0
0
Монтана
2
1962
10497
44968
51779
48149
136217
6098
0
0
1
2791
4031
6435
2865
1666
1107
283
0
0
Пазарджик
2
1263
5380
19451
19484
122775
134483
16184
0
0
1
4988
6381
9828
6182
4445
3153
550
0
0
Перник
2
2373
8918
30969
43121
61279
96965
31555
0
0
1
5842
10630
12892
5502
2384
848
131
0
0
Плевен
2
2784
13840
38641
136832
131316
25078
7472
0
0
1
24476
5726
9723
4592
2323
1380
283
0
0
Пловдив
2
1680
7681
28043
30813
30974
241880
116293
0
0
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>
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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(продължение)
Област
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
Софияобласт
София
Стара загора
Добрич
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол

Имоти в дка

Показател

<1

1-2

2-5

5-10

10-20

20-50

50-100

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

97
58
1017
686
29
16
287
173
2825
1665
1593
916
7270
4382
3936
2406
33
23
601
394
923
546
198
59
468
126

164
223
3769
4982
33
49
928
1241
4682
6281
2711
3675
12326
17117
8503
11420
119
149
1339
1834
2032
2732
253
362
906
1224

259
814
4002
11761
147
507
2072
6403
6548
20072
3637
11053
19994
62345
13673
41070
187
602
2792
8845
5213
16555
620
1994
1979
6155

173
1191
1428
9645
194
1449
1325
8870
3299
22613
1541
10214
10478
72189
5397
35971
190
1418
2185
15250
3631
24524
422
2917
1200
8099

182
2597
595
8029
227
3188
906
12061
2127
129160
733
9601
5742
78543
2172
128679
251
3543
1638
22571
2081
27907
277
3842
705
9408

274
8968
422
213698
267
8323
621
18788
1469
244733
396
112001
3113
195678
927
127326
361
11937
974
29594
1320
141278
241
7435
439
113880

121
6954
108
16139
79
4440
124
7096
330
18844
65
13661
648
136948
138
7860
91
5191
152
8572
313
118008
55
3149
104
5958

100200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

200500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Легенда: 1 - брой на имотите, 2 - площ на имотите в дка.

Общият брой на имотите недържавна собственост в България е 650 458, като най-голяма е
групата 2 до 5 дка – 215 604. На второ място е
групата 1 до 2 дка – 123 676 броя. Следва групата 5 до 10 дка със 116 742 броя, а останалите
групи имат брой по-малък от 100 000. Разпределението по области е почти идентично с това
на цялата страна – преобладаващата група е 2
до 5 дка. Има и изключения от тази закономерност. Например в област Добрич преобладаваща е групата 20 до 50 дка с 361 броя имоти. В
област Силистра преобладава същата група с
брой на имотите 267.
Ако погледнем разпределението на групите
по площ на имотите ситуацията е коренно различна. Общата площ на имотите недържавна
собственост е 7 768 381 дка. Най-голямата група е от 20 до 50 дка с обща площ 3 142 573 дка.
На второ място се нарежда групата 10 до 20 дка
с обща площ 2 021 857 дка, следвана от групата
5 до 10 дка с обща площ 1 081 678 дка. Останалите групи имат площ под 1 000 000 дка. Ако
погледнем първите три групи ще забележим, че
пропорционално намалява общата площ с около 1 000 000 дка. Разпределението по области е
коренно различно от общото разпределение за
цялата страна. В различните области преобла-

дават различни групи, което показва че у нас
има регионално различие и раздробеност на
недържавната собственост. Например в област
Велико Търново преобладават имотите от групата 10 до 20 дка с обща площ 171 180 дка. В
област Видин преобладава същата група. В област Враца преобладаващата група е 5 до 10
дка с обща площ 147 030 дка. В област Кюстендил най-голямата група е 10 до 20 дка с площ от
232 323 дка.
На фиг. 1 е показано разпределението по
групи за цяла България. Общия брой на имотите
частна собственост е 518 415 – това представлява 79,7% от общия брой на имотите недържавна собственост. Останалата част до 100% се
заема от общинска, религиозна, чуждестранна
собственост и съсобственост. При частната собственост най-големия брой имоти е в групата 2
до 5 дка – 171 836, а най-голямата площ е в групата 20 до 50 дка – 776 735 дка. Най-малката
група по площ е тази до 1 дка – 27 990, а по
брой на имотите най-малката група е 50 до 100
дка – 4 592.
На фиг. 2 е представено разпределението на
недържавните гори за страната по групи според
броя на имотите. Тази структура показва големия брой на имотите с малка площ – под 5 дка
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Фиг. 1. Разпределение на частните гори за цялата
страна по групи според броя на имотите и тяхната
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противодействие на променящите се предизвикателства. В различните области преобладават
различни групи, което показва че у нас има регионално различие и раздробеност на недържавната собственост. Установи се, че широколистните дървесни видове преобладават в недържавните гори у нас. Общата площ на горите
с широколистни дървесни видове е около
747 130 дка, а броя на имотите е 128 146.
В резултат на изследването могат да се направят следните препоръки за подобряване на
текущото състояние на недържавния сектор:
- Управлението на частните гори да се
осъществява чрез прилагане на принципите на устойчивото развитие и всеобхватно управление на ресурсите в горите.
- Участие на частните собственици в сдружения, с оглед намаляване отрицателното влияние на основния проблем за частния сектор – „раздробяването“ на собствеността.
- Активно и редовно участие на недържавните горовладелци в националните горски политики и в процесите на вземането
на решения.

48503
38229

35527

40197
16463

4992

13923

20000

17466

30000

19178

27261

40000

22644

38692

50000

34510

59914

52543

брой на имотите

60000

0

Фиг. 2. Разпределение на недържавните гори за
цялата страна по групи според броя на имотите и
тяхната площ

за един имот. Това е и основния недостатък на
недържавните гори, който се отразява върху
управлението, възпроизводството и охраната на
тези гори.
70000

0

0

области

Фиг. 3. Разпределение на недържавните гори по
области

Изводи и препоръки
Установяването на различни видове собственост и нарушаването целостта на горските
територии довежда до значими проблеми, свързани със стопанисването на недържавните гори.
Основните проблеми, които възникнаха като
следствие от нарушаване целостта на горския
фонд са: липса на опит за стопанисване на горите в условията на различни собствености,
малки и разпокъсани частни горски имоти, специфика на горскостопанската дейност, ниска
доходност на горскостопанската дейност. Установи се, че общия брой на имотите недържавна
собственост в България е 650 458, като найголяма е групата 2 до 5 дка – 215 604. Установи
се, че, общата площ на имотите недържавна
собственост е 7 768 381 дка. Най-голямата група е от 20 до 50 дка с обща площ 3 142 573 дка.
Частните собственици на гори, които се грижат
за около 60% от горската площ в Европа изиграват важна роля за устойчивото управление на
горите, което предлага огромен потенциал за
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CLASSIFICATION OF NON-STATE FORESTS IN BULGARIA UNDER THEIR AREA
AND NUMBER
Nestor Domuschiev1, Daniela Georgieva1, Tsenko Tsenov2
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Executive Forest Agency, Sofia, Bulgaira
Abstract
More than ten years after the restitution of forests forest, this process in the country can be considered closed. He restored the institution of private forest ownership and socio-economic stratum of private forest owners. Formal restitution
does not solve the problems of modern multifunctional private ownerships. These problems are related to the lawful, environmental and cost-effective management of private forests. Crucial in sluggish flow processes were the large number
of properties with a small area and unpreparedness of many forest owners, forest ownership that has not only rights but
also many responsibilities.
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МЕТОД ЗА АНАЛИЗ НА ГОРСКИ ПЛАНТАЦИИ
Милко Милев
Лесотехнически университет, София
Резюме
Представена е една идея за анализ на горски плантации. Методът позволява да се прилага както в опитни
обекти, така и в горски плантации, създадени при традиционни залесявания. Същността на метода е в едно подетайлно картиране и инвентаризиране на дърветата в определената опитна площ. Наред с традиционните измервания на диаметри и височини, се отбелязват и други особености като дефекти по стъблата, състояние на
околното пространство – от кой вид са съседните дървета, липсващи дървета от схемата на залесяване, наличие на пъни от проведена сеч и др. Анализът изисква групиране на дърветата в еднородна ситуация на терена в
условно обособени групи (страти). Основните различия между групите са в растежа по диаметър. Растежните и
други показатели на определените групи се подлагат на сравнение – графично или аналитично и след статистическо дoказване на различията се достига до полезни изводи за положителните модели на създаване и стопанисване на плантациите. Чрез този метод може да се отговори на важни въпроси, свързани със схемата и гъстотата на залесяване, подходящите смесвания на дървесните видове в състава, режимите на отглеждане – момент и интензивност на сечта и др.
Ключови думи: горски плантации, схема, гъстота, растежен простор, конкуренция, анализ.
Key words: forest plantations, scheme, dencity, growth space, competition, analysis.
JEL: Q23.

Показателно е обаче, че съотношението по
площ между индустриалните и неиндустриалните плантации в света е 9:1 [89]. Много интереси
са фокусирани във финансовите резултати. Този вид горски бизнес постига вътрешна норма
на възвръщаемост (Internal rate of return – IRR) в
порядъка 5–34%. IRR е най-голям при бързорастящите тропически видове като евкалиптите,
клони към 20% при високопроизводителните
борове и най-често е в интервала 15–20% [74,
75]. Посочените факти демонстрират водещата
роля на икономическите интереси и в горското
стопанство. Именно те са основен двигател на
развитието на плантажното лесовъдство. Големи са обаче и екологичните и социалните приноси.
Според Evans [79] изкуствените гори в света
са около 7%, но осигуряват повече от 20% от
горските продукти и 35% от облата дървесина
за промишлена употреба. Очаква се към 2030 г.
делът на горските продукти от плантации да нарасне до 50%. Доставяйки все по-голям дял от
необходимите горски суровини, горските плантации допринасят за природосъобразното стопанисване на естествените гори. Променя се
позитивно и отношението при сертифицирането
на плантациите [81, 82].
В нашата литература, още в първия учебник
на Димитров [15] се включва темата „Лесоразвъждане за доход”. Най-целенасоченият източник е „Интензивни горски култури” на Захариев и
др. [28]. С такава тематика са книгите на Захариев [21], Захариев и Орозова [27], Добрев и
Боджаков [13], Димитров и Панов [12]. Най-

Увод
Наред с традиционното горско стопанство в
света се развива и т.нар. плантажно лесовъдство (Plantation forestry). То е насочено преобладаващо към горския бизнес – основно дървопроизводствения, но и към другите продукти и
функции на горите.
Горските плантации са специални култури,
създадени и стопанисвани с ясно дефинирана
промишлена или непромишлена цел [71, 78, 80,
85, 89, 93, 105, 106]. Плантациите с индустриална или може да се каже комерсиална цел преобладават, особено където са развити пазарните отношения. Продукцията от тях е поконкретно определена, съобразно пазарните
условия. Обикновено те се създават върху свободни земи или са включени в ротационна схема на земеползване. Отличителни черти са пократкият производствен период и по-голямата
рентабилност. И чуждите, и нашите автори са
единодушни, че тези ефекти могат да се постигнат на основата на благоприятни природни условия, подбор на бързорастящи и високопроизводителни видове и форми, оптимизиране на
технологиите по създаването, грижите и ползването. При действително интензивните култури
се включват активни агротехнически и лесовъдски дейности като поливане, торене, кастрене и
др.
С развитието на обществените отношения,
социално-икономическото и културното ниво,
съобразно и природните условия, се разширява
мястото за непромишлените плантации. Те имат
за приоритет екологични и социални ефекти.
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голям потенциал се съзира в тополовъдството
[11, 23, 31, 32, 63]. За перспективността на иглолистните видове пишат Захариев [25], Милев
[42], Милев и Илиев [43], Палигоров [50], Петкова [52], Цаков [64, 65]. Захариев [26] прозира и
ролята на енергийните плантации, застъпена и
в учебниците му [20, 24]. Конкретни указания за
създаването на интензивни култури и техните
възможности дават Илиев [29], Костов и др. [35],
Ляпова [36], Маринов [38], Маринов и Кънев [39],
Маринов и др. [40], Милев и Илиев [43],
Kalmukov [88].
В Русия въпросът се разглежда като плантажно лесоразвъждане [56, 57, 58]. В страната
се води политика на балансираното му развитие,
като алтернатива за съобразяване с екологичните изисквания към естествените гори и обезпечаване на дефицитната дървесна суровина
[49, 58]. Тази теза – че горските плантации ще
спасят естествените гори, като осигурят необходимата дървесина – се споделя масово от
специалистите в света [71, 78, 80, 83, 89, 105,
106, 108, 113, 115].
В страните с напреднали пазарни отношения
на плантажното лесовъдство се гледа като на
доходен, екологосъобразен и социално полезен
бизнес. Достига се до целенасочено отглеждане
на висококачествена и скъпа дървесна продукция, като се търси оптимизация по цялата технологична верига [110, 111].
Успехът на залесяванията зависи в найголяма степен от видовия състав и произхода
на репродуктивните материали. Затова наймного опити и изследвания се провеждат в тази
насока. У нас опити за изпитване на произходи и
техните потомства са създадени от Богданов –
за белия и черния бор [3, 4, 93], Александров –
за обикновения смърч [1], Петкова и Попов – за
дугласката [52, 53, 54, 101, 102], Милев – за листвениците [42, 95] и др. Богат е и чуждият опит.
За най-производителните видове са организирани мрежи от провиниенчни (географски, екологични) култури, създадени по обща методика
под егидата на JUFRO. За сравнимост се предписва единна схема 2×2 m [91]. Въпреки тяхната
многобройност, тези опити не могат да покрият
огромното разнообразие от видове, форми и
съчетания между тях. Изключителна пъстрота,
характерна и за нашата страна, има и в условията на месторастене. Посочените предпоставки
отварят възможности за предложената методика. Тя позволява да се получат и анализират
резултати за конкретен случай, както и да се
съпоставят със стандартизираните опити на
JUFRO или от други проучвания.
Като ключов въпрос, много публикации са
посветени на първоначалната и оптималната
гъстота [5, 7, 8, 9, 22, 30, 33, 34, 37], Милев и

Илиев [41], Стипцов и Ботев [62], Johnstone and
van Thienen [87]. Някои автори стигат до твърде
сложни модели за гъстотите и отражението им
върху диаметрите [60, 61, 112, 116]. Някои обаче [60], макар да са математически коректни,
излизат от реално възможните и емпирично установени стойности.
За състава и гъстотата значение имат и процеците на конкуренция. Последната по правило
влияе на оцеляването, растежа и възобновяването [73, 84, 90, 107]. В такъв контекст средните
таксационни показатели и производителността
не са достатъчно информативни. Процесите на
конкуренция и отпад протичат предимно на индивидуално ниво [109]. В тази връзка Burton [68]
въвежда термина „конкурентна арена” на разглеждания индивид. Макар да е трудно да се определят, както изтъкват De Luis et al. [77], индивидуалните взаимоотношения биха разкрили поважни страни на конкуренцията. Така би могло
да се разбере по-добре развитието на дървостоите. Методичните похвати са довели до въвеждане на различно изразявани индекси за
конкуренцията, използвани за разкриване и
прилагане на линейни зависимости и алометрични модели. Целта обикновено е да се прогнозира растежа на отделните дървета [68, 69,
76]. Индексите се ползват за оценка на ефекта
от намесите в млада възраст на плантациите
[70], за оценяване на вътревидовата конкуренция [72, 92], взаимоотношенията между видовете при смесване [104], надземните и подземни
взаимодействия между дървесните растения
[100]. Подобни стремежи има в теоретичните
постановки на Желев [17, 18]. Авторът се позовава на Freist (1960), Assmann (1961) и Stöhr
(1968) и въвежда понятия, отнасящи се към отделното дърво, като: склопеност, площнолинеен растежен простор, площен растежен
простор, площно-обемен растежен простор,
пълнота и др. Тази теория се гради на математко-логическия принцип. Този подход е труден и
се търсят елементи от по-нисък порядък за изразяване на по-сложните за определяне (като
обемът на растежния простор). Така Stöhr (1968
по [17]) определя площта на растежния полигон
на отделното дърво чрез средното разстояние
до неговите съседи по формулата P=rср2. Моделите, до които се достига, са най-точни. Характерните слабости са обемистост на първичните
данни и статичност на индексите – определени
за даден момент (възраст) от развитието на
дървото. Благодарение на компютрите, многото
изчисления не са пречка, но не се избягва субективизма при фокусиране на интереса към
отделни дървета. Нашият подход по-добре отговаря на принципа за разумната достатъчност.
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Както става ясно, друга важна насока на проучванията на горските плантации е режимът на
стопанисване. Пътят за оптимизиране и тук минава през изясняване ролята на растежния
простор, респективно конкуренцията в различните варианти и етапи на развитие. Въпреки
значителните залесени площи у нас и сериозния
изследователски интерес, разработките обикновено ползват рутинни таксационни методи и
достигат до средни и общи резултати за оцеляване, растеж и производителност. Похвално е,
че напоследък се използват по-детайлни методики, базирани на вертикалната и хоризонталната структура, за изследвания върху динамиката на горските насаждения [2, 6]. Не по-малка
е мотивацията за подобен подход при плантажното лесовъдство. Тя се определя от интензивния му характер. Достигането до по-пълни данни за състоянието и растежните процеси, позволяват анализ за оптимизиране на производствения процес. От друга страна завишените цели и финансовата възвращаемост оправдават
използването на по-прецизен методичен инструментариум.
Като специфичен изследователски подход,
които да отговори по-конкретно на представените цели, е предлаганата тук методика. Нейната
същност е в подробната инвентаризация на
дърветата в пробните площи, въз основа на която се обособяват и анализират характерни групи – по растежен простор или друг критерий.
Цялостната система за изследване на горски
плантации сме разработили на основата на изследователския опит на множество наши и чужди
автори, както и богатия собствен опит по проучване на постоянни и временни пробни площи.
Някои детайли на методиката черпят идеи и са
съобразени с изискванията, посочвани от други
автори [10, 17, 18, 47, 48, 116].

зултати, които макар верни за вътрешността, не
отразяват реалното състояние на културата.
Отнесени към цялата площ на подотдела те
очевидно водят до нереални малки стойности
на средния диаметър, кръговата площ и т.н. Затова допълнително измерихме всички периферни дървета. Върху работна подложка нанасяхме
самите диаметри на клупираните дървета, поставяхме знак за тяхното състояние (вилужни,
криви, сухи и др.) и получихме една реална
„снимка” на обекта. Така при камералната обработка установихме диференцирани таксационни
показатели както за ивицата до съседна открита
площ, така и за дърветата, расли до съседната
бялборова култура. Интегрирането на резултатите отрази реалното състояние на културата и
позволи по-обстоен анализ.
Първоначалната идея бе развита в подетайлна методика и експериментирана в опитни обекти на двете УОГС („Петрохан” и „Г. Аврамов” – Юндола), включително при разработване на редица дипломни работи. Постепенно с
натрупване на опит се явиха допълнителни
възможности и варианти за приложение на методиката. Убедихме се в предимствата, които тя
предлага и добихме увереност за нейното официално представяне тук. Същността ù е такава,
че предполага доразвитие, съобразно спецификата на обекта и творческите хрумвания на изследователя. Разчитаме и на критика за нейното
усъвършенстване.
2. Същност и описание на метода
Методиката налага някои изисквания към
обекта. Той трябва да бъде относително хомогенен по условия на месторастене и посадна
схема. Най-пригодни са опитните обекти, тополови плантации и други, с прецизно изпълнена
схема. При инвентаризацията се отбелязват
специфичните места на терена и ако се наложи,
те могат да се анализират отделно. Възможно е
да се постигне извадка чрез няколко частични
пробни площи в подходящи места. Този подход
позволява да се анализират обекти с неправилна форма или в тесни ивици.
Методът се основава на подробно инвентаризиране и нанасяне върху карнет-скица на всяко посадно място от пробната площ. Клупирането се съчетава с картиране, като се отбелязват
позиционирането на всеки индивид, диаметърът
и състоянието му. Позиционират се и свободните посадни места, поради неприхващане, отпад
или сеч.
Теренната работа започва със залагането
на пробната площ (ПП). Обхожда се културата и
се определят работните граници на ПП. Стремежът е тя да има правоъгълна форма с отношение на страните около 1:2, като дългата

1. Възникване на идеята
Идеята се зароди с натрупване на значителен опит по залагане на пробни площи, а конкретно при работа в култура от обикновен кестен
в ДГС Кресна през 2005 г. Поради светлолюбивия характер на вида и склонността му да формира мощни корони при наличие на растежен
простор, дърветата в периферните части на
културата видимо се отличаваха с по-големи
диаметри. В стремежа си да изберем място за
пробната площ по стандартния подход, трябваше да избегнем периферните части. Както е
много често в нашите горски територии, подотделът бе с неголяма площ и неправилна форма.
За да се наберат достатъчно по брой дървета,
развихме пробната площ като по-сложен многоъгълник, включвайки максимално вътрешността
на културата. Така обаче получихме средни ре-
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страна се ориентира по хоризонталите. Маркират се характерните ъглови места. Преценява
се възможността за разширяване на ПП, за да
се постигне обхващане на достатъчен брой
дървета и посадни места. Опитът показва, че
тези необходими бройки са съответно 200 и 400
[10]. Подобна мощност на извадките е приемлива за традиционната работа в ПП. С цел да се
рационализира работата, за отделните групи по
настоящата методика, се налага да се изчисли
минималният необходим брой дървета по формула (1) за обхват на извадката [45].
C2 .t 2
(1)
n  x 2 , бр.
Δx
където:
S
C x   x .100 , % – вариационен коефициx
ент;
x – средна аритметична;
n

 (x  x)
i

Sx 

средният наклон на терена в градуси, препоръчва се осредняване от 3 отчета с наклономер/висотомер.
След окончателното фиксиране на ПП се
правят достатъчно измервания за определяне
на площта ù. Размерите се нанасят на самата
карнет-скица. Отбелязва се северната посока и
посоката на наклона. Средните отстояния за
посадната схема се установяват по габаритите
на ПП и наличните редове и посадни места в
реда, отговарящи на измерените разстояния.
За удобство, движението е по редовете, отдолу нагоре по хоризонталите (при наклон). Отчетите с диаметрите и другите символи се нанасят върху разграфена на квадрати карнетскица, която играе роля на координатна мрежа.
Държи се сметка за разположението на всеки
индивид спрямо съседните посадни места.
Предлагаме следната система от символи: о –
празно посадно място („липса”); п – отсечено
дърво (пън); Dс – сухо стоящо дърво с диаметър
D. За характерните повреди се отбелязва и нивото им по височина: DY4 – дърво с диаметър D,
вилужно на 4-я метър. Знаците за други повреди
са:  – пречупване; Ч – останал страничен леторасъл; † – суховършие;  – кривина; S – със
силни изкривявания;  – наклонено;  – лулообразно извиване в основата; ¬ – повалено; D1√D2
– многостъблено (двойно) дърво с диаметри D1
и D2 и др. За да се получи по-ясно визуално
възприемане в окончателните схеми, въведени
в Excel, са възприети съответни цветове на
клетките, посочени в легенда (фиг. 1). Като подходящи по символика сме възприели: сиво – за
липсите; червено – за пъните; светло кафяво –
за сухите и т.н. За нормалните жизнени дървета
се използва ярко светло зелен цвят, а другите
живи дървета, но с повреди, са в по-тъмно и
нюанси на зеленото. Така нанесени конкретните
случай могат да се определят по брой и дял.

2

i 1

– средно квадратично
(n  1)
(стандартно) отклонение;
t=1,96 – коефициент на Стюдент;
∆x=±3 до ±5 % – желана точност.

<------ 11,2 m ------>

------ 40 m ------------------------> <-------------------------- 27 m ----------------------------п 18 11 п 19 п п о 16 15 9 7 11 9 5с 8 10 15 15
10 о п 10 12 п о 14 10 16 о 7 10 12 9 15 о 7 13
13 п п 11 15 11 10 13 8 13 о 8с о 14 4с 7 15 7с 6с
14 п 11 о 8 п 12 7с 9 7 14 12 11 6 о 13 8с 9 9
п о о п п п п 9с 5 13 8 5с 9 10 о 17 7с 10 12
11 о 10 13 9 п 10 18 8 10 15 13 12 12 9 13 11 6 15
о 12 о 17 п п 14 9 18 5 9 11 13 8 11 11 4с 12 4с
13 6 16 п 13 п 14 6 п 14 8 11 12 13 14 7с 8с 10 18
10 10 4с 10 14 17 п п 13 11 7 11 5с 9 12 5с 10 12 7
15 п 20 п 11 п п 12 п п 10 12 п 12 11 15 9 8 о
13 16 п 16 13 п 12 17 15 п 5с 16 13 6с 14 12 13 13 19
п п п п о п п п п п п п п 13 о 14 11 4с 11
14 п п 12 п 10 п 13 п 14 п 8 п 6 12 13 6с 8 12
15 15 о 11 п п п 11 11 13 4с 12 8
о 15 11 13 п
11 п 11 п 13 п 13 10 п 13 12 п 12 14 12 8 11 14 12
----------- 41,8 m ----------------------------> <--- 3,6 m ---> <------------- 21,6 m ------<---- 9,6 m ----->

<------ 11,2 m ------> <---- 8 m ---->

<----------------------- 24 m ----------------------->

Ако за хетерогенни насаждения се изискват
от 200 броя за зрелите до 700 дървета за младите насаждения [14], то при сравнително хомогенните диаметри на плантациите, изискваната
точност се постига с по-малка извадка. Нашият
опит показва, че за постигане на ±5% точност в
културите трябва да се измерят от 30 до 210
броя дървета.
За установяване на посадната схема се правят контролни замервания на междуредията и
разстоянията в реда, с което се установяват интервалите на вариране. Препоръчват се по 5–10
измервания в двете направления. Измерва се

Фиг. 1. Част от примерна карнет-скица
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На фиг. 1 е представена карнет-скица на
примерен опитен обект с черен бор в ДГС Радомир. Чрез него се илюстрират някои от възможностите на метода. Поставихме си допълнително целта да анализираме ефекта от отгледната сеч. Пробната площ е разположена така,
че да обхваща и отгледаната (А – на запад), и
неотгледаната част от културата (Б – на изток).
В действителност заложихме две ПП, разглеждани като варианти А и Б. Възприетата начупена линия за граница между тях е очертана с
удебеляване на линиите, като всяка продължава съответно на запад и изток.
Отчетените диаметри на живите дървета се
обработват по традиционния начин, като се установява броят им за всяка степен на дебелина.
Определя се средният диаметър по правилото
на Вайзе, а при възможност и по кръгова площ.
Опитът ни показва, че по-точният начин (по кръгова площ) не се отклонява повече от една степен на дебелина. Избира се средно моделно
дърво така, че да не се разстройва дървостоя и
същевременно дървото да е расло в условия на
характерния за културата растежен простор.
Предимство на метода е, че търсенето му е облекчено по съставената карнет-скица (дървото
се отбелязва на нея). По аналогичен начин се
избира средното доминиращо дърво, определено като средно от 100-те най-дебели дървета на
1 ha.
Редът на работа и използваните формули са,
както следва:
1. Определяне площта на ПП.
Рутинният начин се свежда до определяне
лицето на правоъгълник. Доколкото ПП се получи по-сложна, площта ù се получава като сума
от лицата на съставните геометрични фигури.
Така определената площ (FТ) е по естествения
наклон на терена. Картирането и сравнимостта
на резултатите налагат определяне на площта
като ортогонална проекция на ПП (F0). По правилата на тригонометрията тя се получава с отчитане наклона на терена (i) по формула (2):
(2)
F0=FТ.cos iº, m2

Gпп
, m2
Nпп
където:
Gср – кръгова площ на средното дърво;
Nпп – брой на дърветата в ПП.
Gcp 

Dcp 

. 200 , cm
π
където Dср – среден диаметър.

j

π.di2.ni

 4.10
i 1

4

, m2

(5)

3. Определяне на средния доминиращ диаметър.
Прилагат се формули (6–9):
F
n дом  0 
n j , бр.
(6)
100
където:
nдом – брой на доминиращите дървета за ПП;
j – степени на дебелина за доминиращите
дървета.



g

j дом



 g .n
j

j

, m2

(7)

където:
g j дом – обща кръгова площ на доминира-



щите дървета;
gj – кръгова площ на j-та степен по дебелина,
в m2;
nj – брой на доминиращите дърветата в j-та
степен по дебелина, като се набират от найголямата към по-малките степени до достигане на nдом.
Gдом 

g j дом

n

, m2

(8)

j дом

където:
Gдом – кръгова площ на средното доминиращо дърво.
Gдом
D дом 
.200 , cm
(9)
π
където Dдом – среден доминиращ диаметър.

2. Определяне на средния диаметър.
Прилагат се формули (3–5):
GПП 

Gcp

(4)

4. Измерване на височини, прирасти по височина и короната.
Измерванията се правят на общо 12 дървета
– по 3 от средната и съседните степени на дебелина и 3 доминиращи (записва се и диаметърът им). При иглолистните видове прешлените
личат и се правят по-детайлни измервания. С
рулетка и телескопична лата се определят височините до последователните прешлени до
възможната височина. Обикновено достъпна е
височина до 8–9 m. За всеки прешлен се избро-

(3)

където:
Gпп – кръгова площ за ПП;
di – диаметър на степента по дебелина;
ni – брой на дърветата от i-та степен по дебелина;
j – брой на степените по дебелина.
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яват основните и допълнителни клони и се записват до отчетената височина за него. Отбелязва се на каква височина (Hж) е най-ниският
жив клон, вкл. за широколистните. За неговия
най-дълъг клон се измерват дебелината в основата (dж – на 3–5 cm от стъблото) и дължината
му (lж). Записва се и характерният ъгъл на клоните, определен окомерно в три степени – 1 (до
30º), 2 (около 45º) и 3 (около 90º). Отчита се
възрастта на запазване на иглиците (kк и kс).
Примерно при запазени иглици по последните 2
леторасъла на страничните клони и 40% от иглиците по 3-годишния леторасъл, то kк=2,4, при
запазени иглици по последните 3 леторасъла
във върха на стъблото и 10% по 4-годишния леторасъл, то kс=3,1.
Измерват се достатъчно височини и на дървета от други (5–10) степени на дебелина за
съставяне на крива на височините. Подходящи
за измерване са и налични повалени дървета.
Оценяване може да се направи и за качествата на стъблата и степента на самоокастряне с
5 степени, предложени от Olexyn and Giertich
[97]. Така по правостъбленост оценките са от 1 –
много криво, до 5 – идеално право; по самоокастряне от 1 – с много мъртви клони, до 5 –
изцяло освободено от мъртви клони; за характера на клоните от 1 – с много дебели клони, до
5 – с много тънки клони.

ването се отчитат още: възраст на запазване на
иглиците; разположение и брой на репродуктивните материали (шишарки) по прешлените, броени от върха към основата. При боровете има
възможност да се отчетат заложените 1годишни, зреещите 2-годишни и/или шишарки от
предна реколта. Поради неяснотата в прешлените при широколистните видове, разположението на плодовете може да се опише по височинното място в короната. При интерес към
плодоносенето, се прави частичен или пълен
сбор на шишарките, съплодията или плодовете.
В такъв случай методиката се съчетава с тази
за оценка на реколтите.
6. Оценка на възобновяването.
Стремежът за запазване на биологичното
разнообразие и преценката за ролята на залесяванията като предкултури, определят интереса към възобновителните процеси. В тази връзка методиката търпи обогатяване с оценка на
самосева. За целта се изброяват пониците и
фиданките на принципа на представителни извадки, с оглед статистическа обработка и преценка за достоверността на различията. Тук
подходът ни също има предимства. Т.нар. преброителни площадки могат да се обособят по
междуредия, части от тях или други характерни
участъци от ПП. Изброяването става диференцирано по дървесни видове и възрастов признак: поници; 2–5 г.; 6–10 г.; 11–15 г.; над 15 г.
Изследването продължава с камерална работа по следния ред:

5. Поваляне и разкройване на средно и доминиращо дърво за стъблен анализ.
Стъблените анализи се основават на традиционните изисквания на горската таксация [16,
45, 46]. За целите на горските плантации, анализът следва да е пълен и задълбочен.
Особено важно е да се избере найподходящото нормално развито от избраните
средни дървета по т. 4. Секциите са дълги 1 m
за широколистни и 2 m – за иглолистни видове.
Информацията за дърветата може да бъде различно подробна, в зависимост от научния интерес и поставените задачи. Тук представяме
възможно по-пълния вид. При иглолистните видове се прави пряко измерване на текущия прираст (височините до всеки прешлен – Hi). Измерванията в основата на дървото се правят
още преди повалянето, а височините до останалите прешлени се отчитат след повалянето.
Към този момент се установява възрастта (А) на
дървото по годишните пръстени на пъна и сверка с броя на прирастите по височина. По същия
начин може да се определи възрастта на всяка
шайба за стъбления анализ по позицията ù
между съответните поредни прешлени. Както в т.
4 се определят: брой на основните и допълнителни клони в прешлените и ъгълът им; Hж, dж и
lж за най-ниския жив прешлен. Преди разкрой-

7. Стъблен анализ.
Шайбите се обработват и отчитат възможно
бързо – до 3–5 дни, преди да се свият или напукат поради просъхване. Краткосрочното им съхраняване трябва да става на проветриво място
с умерена въздушна влажност. Прави се пълен
стъблен анализ чрез отчитане на всеки годишен
пръстен. Измерват се прирастите по дебелина
по два перпендикулярни диаметъра – с кора,
без кора и навътре до центъра на шайбите.
Данните се въвеждат и обработват с програма
„STA 13” [55]. Резултатите за хода на растежа
по височина, дебелина и обем се конвертират за
Excel. Текущият прираст по височина се заменя
с пряко измерените стойности. Растежът и прирастите се представят графично. Текущите прирасти очертават благоприятни и критични години и периоди в развитието на моделното дърво.
Идентифицират се „ключовите” години, които
служат за контрола при прецизиране на прирастните редици, получени от измерванията по т. 4.
Резултатите се използват за изчисляване на
средната височина (Hcp), стъбления запас (Vср) и
прирастите (Zd, Zh, Zv).
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8. Определяне на гъстотата и резултатите от
инвентаризацията.
Съблюдава се естествената хронология на
развитие на културата. Най-напред се определя
първоначалната гъстота на залесяване (N0) по
формула (10):
N
N0  пп .10 4 , бр./ha
(10)
F0
Освен по документален път (от регистъра на
горските култури), за първоначалното прихващане, респективно загубите, може да се съди по
установените празни посадни места (липси),
нанесени с „о” в карнет-скицата. Младите култури позволяват тази преценка да се направи с
достатъчна точност, защото рано изсъхналите
фиданки с височина 1–3 m се запазват и личат в
иглолистните култури след 20–40 години. Така с
достатъчна точност можем да приемем, че отчетените „о” по карнет-скицата на ПП са загуби
през първите 3–5 години, до когато продължават отглежданията. По дела в проценти на тези
липси, спрямо посадните места, може да се изчислят оцеляването (в %) и гъстотата в млада
възраст (Nм). По-нататъшният отпад е отразен
чрез сухите дървета с различни размери. Те се
изчисляват в проценти от посадните места и
спрямо общия брой на дърветата. Поради трудоемкост, не предвиждаме възстановяване динамиката на отпадане. Гъстотата на дървостоя
в момента на изследване се определя според
броя на живите дървета (Nж) по формула (8).
Съответно се определя делът на дърветата с
различните повреди и недостатъци. По отчетените места на повредите по стъблата (примерно
от зимна летораслозавивачка) може да се определи диапазона и средната височина, от тук и
на каква възраст са проявени. Когато е провеждана отгледна сеч, по отчетените пъни се изчислява интензивността по брой. Документално
и по годишните пръстени на пъните се определя
годината на сечта.

Gкр 

г)
gмд 

Gпп
.10 4 . m2/ha
F0

(11)

Среден стъблен запас (Vcp) – по формули
(12–14):
2
.dмд

, m2

(12)
4.10
където:
gмд – кръгова площ на моделното дърво;
dмд – диаметър на моделното дърво, в cm.
Nусл 

4

Gкр
gмд

, бр./ha

(13)

където
Nусл – условен брой средни дървета на 1 ha.
3
Vср  v мд .Nусл , m /ha

(14)

където
vмд – обем на средното моделно дърво, в m3.
д) Пълнота (S) – според средния стъблен
запас по формула (15):
Vcp
S
(15)
Vт
където:
Vт – нормален запас при пълнота 1,0 за същите бонитет и възраст, по съответните таблици за растеж и производителност, в m3/ha.

В случай, че не се взема моделно дърво,
обемът на средното дърво може да се отчете
чрез височинния разред и съответната разредна
обемна и сортиментна таблица.
е) Средни прирасти по дебелина (Zd-cp), височина (Zh-cp), кръгова площ (Zg-ср) и запас
(Zv-cp) – чрез разделяне на съответния
среден показател (Dср, Hср, Gср, Vср) на
възрастта (А) на културата.
ж) Текущи прирасти:
- Текущ прираст по дебелина (Zd-тек) –
представя се графично по резултатите
от стъбления анализ.
- Текущ прираст по височина (Zh-тек) –
представя се графично по резултатите
от стъбления анализ и преките измервания по т. 4. Индивидуалните криви се
проверяват чрез датиране по календарни години и установените „ключови”
от тях. Нетипичните се изключват и от
останалите се изчислява осреднена
крива, която представя достоверно хода на текущия прираст по височина.

9. Определяне на таксационните показатели –
средни и по групи на растежен простор.
За средните таксационни показатели се
следва стандартния начин на действие. При вече определените среден (Dcp) и доминиращ
(Dдом) диаметър по т. 2 и т. 3, се продължава с
изчисляване на останалите показатели.
а) Средна (Hcp) и доминираща (Hдом) височина – като средно аритметични на измерените по т. 4.
б) Бонитет – по съответните бонитетни таблици.
в) Средна кръгова площ (Gкр) – формула
(11):

63

Милко Милев

- Текущ прираст по обем (Zv-тек) – представя се само за моделните дървета.
Текущите прирасти по основните таксационни показатели (най-често Zd-тек и Zh-тек) се подлагат на анализ за влиянието на факторите на
средата. Особен интерес представляват вариращите метеорологични условия, предлагащи
стресови периоди и „ключови” години с екстремни стойности на фактора и индекса на прираста.
Тук се прилага инструментариума на дендрохронологията [44, 67, 96]. За обработката на данните е подходящо програмното осигуряване за
стандартизиране на хронологиите за годишния
прираст с DendroStat [19].
з)

10. Индивидуален и групов анализ.
В определена степен предходните 8 стъпки
по изпълнението на методиката включват подбрани и доразвити похвати за получаване и анализиране на резултатите от ПП. Тази специфична част, наричана „Индивидуален и групов анализ”, се явява допълнение за по-обстоен вътрешно-структурен анализ. Същността е в индивидуалната преценка на всяко дърво по карнетскицата и причисляването му към определена
група с еднотипен растежен простор. В класическия вид, при стриктно спазена схема, групите
са 9 – от 0 (с налични всички дървета в съседство по схемата), 1 (липсва или не влияе съществено един от съседите) до 8 (свободни/невлияещи са всички околни посадни места).
Примери са представени във фиг. 2.
При по-свободно изпълнена схема на залесяване (най-често правоъгълна), групите могат
да се редуцират до 4 (фиг. 3): 0 – налични са
двете съседни дървета в реда; 1 – липсва съсед
в реда откъм сенчестата страна; 2 – липсва съсед в реда откъм по-южната страна в реда; 3 –
липсват и двата съседа в реда. Експертно могат
да се обособяват и други интересни за анализиране групи.

Коефициент на механична стабилност –
Кмс=H:D. За този важен показател за устойчивостта на дърветата и дървостоите
към най-проблемните абиотични фактори,
следва да се имат предвид изследванията на Панайотов [51], Цаков и др. [66],
Jelonek et al. [86], Petty and Worrell [103],
Peltola et al. [98], Peltola [99], Stathers et al.
[114].
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Фиг. 2. Примери за групи по растежен простор – 0 до 8
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Фиг. 3. Примери за групи по растежен простор в реда – 0 до 3

Особен интерес представлява 0-та група.
Таксационните показатели за нея представят
ефекта при съхранена първоначална схема. Резултатите за междинните групи показват как
повлиява по-големия растежен простор. Те отразяват различни варианти на схеми и начини
на прореждане – примерно какъв е ефектът при
схематично изреждане с премахване на всяко

второ дърво. В някои обекти специален интерес
представляват многостъблените дървета, при
които конкуренцията е по-голяма спрямо 0-та
група.
Методът е приложим и за анализиране на
междувидовото влияние при смесени култури.
На внимание могат да се поставят периферните
дървета, тези в контакт с друго съседно насаж-
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със статистическия апарат на Excel или SPSS.
За средните стойности, грешките и достоверността на получените различия е удобна програмата ANOVA.Сравнителният анализ на групите позволява да се ориентираме къде е оптимумът на гъстотата (растежния простор) към даден възрастов момент и да се прецизират стопанските намеси към най-подходящия режим от
залесяването, при намесите с отгледни сечи, до
края на ротационния период.
При използвания пример получихме средни
диаметри и кръгови площи, показани на фиг. 4 и
фиг. 5.

дение или расли без конкуренция. Обичайните
пробни площи изключват периферните ивици, а
те имат реален производствен ефект. При раздробения малоплощен характер на териториите,
подобни окрайнини на подотделите имат съществен дял.
Важен е въпросът за мощността на извадката. За рационалното му решаване е необходимо
да се определят интересуващите ни групи и да
се следи набирането на изискваната бройка.
При конкретна задача е възможно целенасочено
измерване само на дървета от интересуващата
ни група.
За установяване достоверността на различията е подходящо резултатите да се обработят
16
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Фиг. 4. Средни диаметри за варианти А и Б по групи на растежен простор
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Забележка: С L6,8 са показани резултатите за редовете
около изсечения 7-ми ред (6-ти и 8-ми), с R – реалните за
цялата ПП.

Фиг. 5. Средни кръгови площи за варианти А и Б по
групи на растежен простор

Най-често резултатите за средните диаметри
са с тенденцията, показана на фиг. 4. Градацията е по-ясна за вариант А – по-големи са средните диаметри при по-голям растежен простор.
В неотгледаната част (Б) не се срещат дървета
от групи 5–8. Естественият отпад тук е позволил
на дърветата от групи 2–4 да увеличат чувствително диаметъра си. Анализът в случая показва,
че отгледната сеч е закъсняла и тя се е отразила слабо за нарастване на средния диаметър
само с 1,3 cm. Комбинираният, а не низов метод
на сечта, също е повлиял за несъществената
разлика по среден диаметър.
Резултатите за средните кръгови площи (фиг.
5) показват тенденция, за която силно влияние
има гъстотата. Именно по-малкият брой дървета на единица площ е в основата на по-малките
стойности при групите след 4-та. Задържането
на сравнително големи стойности до група 4
показва, че по-добрият растеж по диаметър при
по-голям растежен простор, е в състояние да
компенсира по-малката гъстота. Можем да приемем група 4, с отстранени 4 съседни дървета,
за оптимална, доколкото се постига голяма кръгова площ и същевременно се формират по-

едри сортименти. Подобна закономерност се
получава за стъблените запаси и обемните прирасти.
Съвременната техника позволява автоматизиране на работите. От 2007 г. екипът на „Лигнум Холдинг” АД, гр. Русе, прави подобна инвентаризация. Системата включва мобилен
компютър, свързан с електронна клупа и висотомер. Вграденият GPS позволява позициониране на всяко дърво в дигиталeн картен модел
на плантацията с точност около 0,5 m. Клупата и
висотомерът предават сигнала с Bluetooth устройство. Целта е контрол на прираста на създадените плантации от бяла акация (Robinia
pseudoacacia L.) и други бързорастящи видове.
Този авангарден опит показва потенциала за
внедряване на методиката както за научни цели,
така и в практиката за пряк контрол на производствените резултати. Той разширява възможностите с отчитане размера на короните, височина на кастрене и др. Един от проблемите е, че
GPS трудно работи под склопа на дърветата.
Възможните подходи за решаването му са два.
Да се заснемат коотдинатите на посадните места при създаването и да се разчита на тях за-
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напред (за облистените през зимата). При листопадните видове работата може да продължи
безпрепятствено през зимния покой.

доразвитие чрез въвеждане на получените данни в подходящ модел за симулиране на сценарии за прогнозиране на резултатите от различни
подходи на създаване и стопанисване – залесителни схеми, прореждане и др.
Плантажното лесовъдство се основава на
трайния дефицит на горски суровини, екологичния потенциал на изкуствените екосистеми и
интензивното инвестиране в тях. Необходими са
благоприятни природни условия, подобрени
репродуктивни материали и оптимизиране на
технологиите. В резултат се получават значими
добиви в съкратен период, бърза възвращаемост и добри икономически резултати. Постига
се и съществен социален ефект – генериране на
заетост и допълнителни доходи. Като цяло залесяванията носят многопосочни ползи – екологични, за селското стопанство, енергетиката,
туризма, транспорта и др.
Разчитаме прилагането на методиката да
спомогне за успешно развитие на плантажното
лесовъдство – една от най-издържаните горскостопански дейности в контекста на устойчивото развитие.

Заключение
Експерименталното прилагане на методиката
очерта редица възможности. Опитът ни показа,
че те се разширяват и са въпрос на изследователски опит и творчески нюх. Основните предимства са следните:
1. Подходът позволява да бъдат използвани за научни цели не само специално
създадени опитни култури, а всеки, представляващ интерес обект.
2. Има възможност да се получат реални
резултати за специфични части и общо
за обекта, а не само средни за подбрана
хомогенна част.
3. Получават се пълни резултати за оцеляването, растежа и производителността на
плантациите, както и за различните повреди по дърветата.
4. Могат да се анализират различни еднородни групи от дървета, расли при еднотипни условия, което да послужи за оптимизиране на технологиите по създаване и стопанисване.
5. Получава се трайна картина за състоянието на отделните дървета, което позволява последващи актуализации и допълнителни анализи – в цялост или по
интересуващ ни критерий.
6. Улеснен е изборът на пробни дървета.
7. С автоматизирането на работите ще се
разкриват и допълнителни възможности
както за научен анализ, така и в посока
на пласмента и маркетинга на продукцията от плантациите.
Трябва да се отчитат и следните слабости:
1. Прави се преди всичко моментна „снимка” на състоянието на обекта и методът
не може да замени по информативност
постоянните пробни площи, които осигуряват най-пълни данни за развитието на
обекта във времето.
2. Голяма трудоемкост и разход на време.
3. Трудност за схематично представяне на
обекти върху неправилни релефни форми и при неравномерна схема.
4. Трудно постигане на достатъчно мощна
извадка за някои групи, за да се получат
достоверни резултати за нея.
5. Някои обособени групи са само теоретични и не могат да се прилагат като
практически модел.
Основните слабости могат да се преодолеят
с посочените средства за автоматизиране и
специализиран софтуер. Перспективите са за
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METHOD OF ANALYSIS OF FOREST PLANTATIONS
Milko Milev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
It is presented an idea for analysis of forest plantations. The method allows applying as in the simple plots and in forest plantations established in traditional afforestation. The essence of the method is a more detailed mapping and inventory of trees in certain experimental area. Along with the traditional measurements of diameters and heights, are highlighted and other features such as faults in the stems, condition of the around space – neighbouring tree species, missing trees from planting scheme, stumps helded by logging and others. The analysis requires the grouping of trees in a
homogeneous situation on the ground in conditional separate groups. The main differences between the groups are in
the growth by diameter. Growth and other indicators of designated groups are subjected to a comparison – graphically or
analytically, and then statistical prove differences are reaching useful conclusions about the positive models of establishing and managing plantations. This method can respond to important issues related to the scheme and planting density,
an appropriate mixture of tree species composition, patterns of managing – time and intensity of logging and others.
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ЛЕСОВЪДСКО-ТАКСАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА БУКОВИТЕ ГОРИ В
РАЙОНА НА ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА
Младен Богдански
Лесотехнически университет, София
Резюме
Площта на горите в България е близо 34% от общата площ на страната, а буковите гори заемат 1/3 от площта
на горските територии. Те са разпространени в планинския пояс между 600 и 1800 м н.в., предимно в средната и
западна част на страната, където доминиращ вид е Fagus sylvatica L. В района на Източна Стара планина и
Странджа доминиращ представител на род бук е Fagus orientalis, който заема инверсно дълбоките, засенчени
долини и склонове от 100 до 500 м н. в. Буковите гори заемат 1/3 от площта на страната, но произвеждат над 1/4
от общия годишен добив на дървесина. Огромна е тяхната екологична роля и приносът им за осигуряване на
питейна вода за населението. Над 60% от площта на буковите гори попада във вододайните зони на страната.
Значителна част са включени в системата на защитените територии, а повече от 3/4 са част от екологичната
мрежа Натура 2000. Районите с преобладание на букови гори са желан обект и място за отдих, различни видове
туризъм, налице е богата дивечова фауна и огромно биологично разнообразие. Буковите гори са източник на
значими по количество и разнообразие недървесни продукти – лечебни растения, гъби, плодове, фураж и други.
От казаното по-горе, може да се направи извода, че буковите гори са едни от най-интересните и важни за страната гори, но въпреки това като че ли на тях се обръща доста по-малко внимание. Може би това се дължи на
доста обстоятелства, като, от една страна, се постави постоянно променящото се отношение към тези гори от
икономически, социални и екологически съображения, и от друга, поради биологичните особености на бука, като
дървесен вид. Икономическите интереси са продиктувани от факта, че ако букът и буковата дървесина преди век
са считани за „плевел” и от буковата дървесина са добивани предимно дърва за горене за местното население, а
строителната дървесина е използвана ограничено предимно за занаятчийски дребни потреби, то сега буковата
дървесина намира много добър пласмент в редица производства. В района на Централна Стара планина са разположени едни от най-големите запаси на бук за страната. Именно за това и там е съсредоточено проучването
за изготвяне на лесовъдско-таксационната характеристика на буковите гори. В исторически аспект може да се
каже, че отрицателното отношение към бука и буковите гори, както в национален, така и в изследвания район, са
били причина за пресилено ползване на тези гори и това е довели до намаляване на площите на буковите гори и
в по-голямата си част на високостъблените букови гори и увеличаване на площите на издънковите гори. От направения анализ на динамиката в изменението на лесовъдско-таксационните данни на буковите гори за Централна Стара планина може да се каже, че се наблюдават следните тенденции. Площтта на буковите гори е значително намалена в следствие на водените лесовъдски, и не дотам лесовъдски, сечи и мероприятия в близкото
минало. За изследвания 60 год. период тази площ все още не се е възстановила. Площта и запаса на издънковите гори са се увеличили 3-4-кратно, като се наблюдава тенденция на натрупване на площи и запаси от издънкови
букови гори в класовете на възраст след 50-60 годишна възраст. Поради биологическите особоности на бука като дървесен вид все още съотношението по площ и запас на високостъблените към издънковите букови гори е в
полза на високостъблените гори. Положителна тенденция е, че средния прираст на 1 ха, както на семенните,
така и на издънковите, букови гори, е по - висок за всички класове на възраст през 2010 г., в сравнение с този в
началото на изследвания период. Наблюдава се трайно увеличение на бонитета на буковите семенни и издънкови гори в края на изследвания период в сравнение с този през 60-те години на миналия век. Изводът от направеното изследване е, че буковите гори са доминиращи в разпределението на площите в Централна Стара планина и той постепенно възвръща заеманите от бука преди площи. Следва да се положат усилия за естествено
семенно възобновяване на издънковите гори с оглед на намалявана на площтта и използване на запасите им и
възвръщането им в категорията (групата) на високостърблените букови гори. Високата производителност и сегашно състояние на тези гори налагат разработване на цялостна стратегия за развитието им, което да бъде
обосновано с бъдещи насоки за управление, стопанисване и ползване.
Ключови думи: Централна Стара планина, динамика, букови гори, запас, площ, високостъблени гори, издънкови гори.
Keywords: Central Stara Planina, Dynamics and beech forests, stock size, high forest, coppice forests.
JEL: Q23.
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буковите гори (в м3) и букови гори по вид на горите и по поделения за изследвания район в
попадащ в района на Централна Стара Планина.
От изложените данни се вижда, че делът на
високостъблените букови гори е най-висок –
94,5% за изследвания район. Процентът на издънковите за превръщане и нискостъблените е
много нисък, въпреки че в посочените данни
подолу се вижда издънковите гори се увеличават в сравнение с тези от 1960-та и 1970-та година.
Запаса на буковите гори е 11 407 401 м3 в изследвания район, което е 45,36% от общия запас за района на изследване, от изложените
данни може да се каже, че е процентът е сравнително висок, тъй като не малка част от буковите гори попадат под управлението и стопанисването на Национален парк „Централен балкан”.
По данни от Плана за управление на Национален парк „Централен Балкан” площта на буковите гори е 28 522 ха, а за изследвания район
на Централна Стара планина площта на буковите гори е 47 303 ха.
В исторически аспект може да се каже, че
отрицателното отношение към бука и буковите
гори, както в национален, така и в изследвания
район, са били причина за пресилено ползване
на тези гори и това е довели до намаляване на
площите на буковите гори и в по-голямата си
част на високостъблените букови гори и увеличаване на площите на издънковите гори.
Като цяло буковите гори в изследвания район се намират в добро състояние. Преобладават съобществата със семенен произход и висока пълнота на дървостоите. Тяхната хоризонтална структура е относително равномерна,
склопеността на короните се запазва в границите 0,7-0,8. Разнообразието от хабитати създава
условия за развитие на богата флора и присъствие на редки видове растения.
От направения анализ на динамиката в изменението на лесовъдско-таксационните данни
на буковите гори за Централна Стара планина
може да се каже, че се наблюдават следните
тенденции:

Буковите гори заемат 1/3 от площта на страната, но произвеждат над 1/4 от общия годишен
добив на дървесина. Огромна е тяхната екологична роля и приносът им за осигуряване на питейна вода за населението. Над 60% от площта
на буковите гори попада във вододайните зони
на страната [1]. Значителна част са включени в
системата на защитените територии, а повече
от 3/4 са част от екологичната мрежа Натура
2000. Районите с преобладание на букови гори
са желан обект и място за отдих, различни видове туризъм, налице е богата дивечова фауна
и огромно биологично разнообразие. Буковите
гори са източник на значими по количество и
разнообразие недървесни продукти – лечебни
растения, гъби, плодове, фураж и други.
От казаното по-горе може да се направи извода, че буковите гори са едни от найинтересните и важни за страната гори, но въпреки това като че ли на тях се обръща по-малко
внимание. Може би това се дължи на доста обстоятелства, като, от една страна, се постави
постоянно променящото се отношение към тези
гори от икономически, социални и екологически
съображения, и от друга, поради биологичните
особености на бука, като дървесен вид.
Букът формира естествени младиняци с голяма гъстота, но процентът на качествените
стъбла е твърде малък. В млада възраст расте
бавно, поради което светлолюбиви дървесни
видове и спътници го надрастват и заглушават.
Притежава силен хелиотропизъм и бързо възстановява склопа след извеждане на отгледните
сечи. Ветроустойчив вид, но страда от поледици
и мокри снегове. Формира предимно чисти насаждения, като измества другите видове, особено в среднопланинския подпояс на горите от
бук, ела и смърч, което налага при провеждане
на отгледните сечи да се запазват ценните дървесни видове за формиране на смесени насаждения [2-6].
Икономическа гледна точка интереса към бука е продиктуван от факта, че букът и буковата
дървесина преди век са считани за „плевел” и от
буковата дървесина са добивани предимно
дърва за горене за местното население, а строителната дървесина е използвана ограничено
предимно за занаятчийски дребни потреби, то
сега буковата дървесина намира много добър
пласмент и предпочитан материал в редица
производства.
В изследвания район, разположен в Централна Стара планина се намират едни от найголемите запаси на бук за страната - 11 407 401
м3 към 2010 год. по данни на ГФ на РДГ Ловеч
[3].
В табл. 1 е дадено разпределението на горите по общия дървесен запас (в м3), по запас на

1. Изменение на запаса на буковите гори в
района на Централна Стара планина
Площтта на буковите гори е значително намалена в следствие на водените лесовъдски, и
не дотам лесовъдски, сечи и мероприятия в
близкото минало. За изследвания 50 год. период тази площ все още не се е възстановила.
В табл. 1 за разпределениета на площта на
буковите гори за Централна Стара планина по
вид на горите за периода 1960-2010 г. се вижда,
че площта на високостъблените букови гори
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през 2010 г. е намаляла в сравнени с данните от
1960 г. с около 12 539 ха или с около 7% за изследвания период. Тук трябва да отбележим, че
малка част от буковите гори преминаха под управлението и стопанисването на Национален
парк „Централен Балкан”.
Площта на издънковите букови гори (600 ха)
от 1970 г. спрямо 2010 г. (2218 ха) нараства
многократно в резултат на водените въобонвителни сечи със скъсен въобновителен период и

извеждането само на две фази на краткосрочнопостепенната сеч. Тези сечи са водени единствено от икономическа гледна точка, с цел постигане на висок икономически резултат и задоволяване нуждите на страната и изследвания регион от дървесина за различни производства.
Тенденцията, която се очертава е в увеличаване на издънковите гори, като горите определени
през 1960 г.

Фиг. 1. Разпределение на площта на буковите гори по вид на горите за Централна Стара планина за
периода 1960-2010 г.

От направеното проучване и приложените
таблица и графика за разпределение на площта
на буковите гори за Централна Стара планина
за изследвания период, може да се каже, че
площта на буковите гори от 65 352 ха намалява
на 47 303 ха или с 28% за един 50 – годишен
период.
Площта на издънковите гори тенденциозно
се увеличава, като горите определени през 1960
г. за превръщане и прерастване са били 1 212
ха, то през 2010 г. те са 2 200 или имат увеличение от 82%, като се наблюдава тенденция на
натрупване на площи от издънкови букови гори
в класовете на възраст след 50-60 годишна възраст. Изменението на площите на буковите гори,
най-ясно проличава в процентното участие на
тези гори. Вижда се, че през 1960 г. съотношението високостъблени към гори за реконструкции, издънкови и нискостъблени и съответно 8810-2-0=100. През 2010 г. след трансформацията
на горите за реконструкция съотношението високостъблени към издънкови гори е съответно:95-5=100%. Високостъблените гори намаляват в
общата площ със 7%, а издънковите се увеличават с 82%.
Общата площ на буковите гори за изследвания регион от 45 589 ха през 2005 г. нараства на
47 303 ха през 2010 г. Съвсем слабо изразена,

но положителна, е тенденцията в развитието на
високостъблените букови гори за изследвания
период, като от 42 383 ха през 2005 г. и участие
в общата площ 93%, само за последните 5 г. те
са нараснали на 45 085 ха или с 95% участие.
Увеличението е 2%.
2. Разпределение на запаса на буковите горите за изследвания район
Изменението в запаса на горите в район на
Централна Стара планина за периода 1960-2010
г. е дадено в табл. 3 и фиг. 2. За периода 1995 г.
не посочвам данни тъй като информацията събрана от горските стопанства за този период е
непълна и в повечето случай липсва, което прави данните неадекватни и несравними с останалите периоди на изследване.
Общият запас на буковите гори за изследавния район е намалял от 16 749 000 м3 през
1960 г. на 11 407 401 м3 през 2010 г. или има
намаление от 32%. Съвсем очевидно е намалението на запаса на горите като цяло и в т. ч. и
на високостъблените букови гори през периода
от 1960 г. до 1980 г., когато се провежда пресилено ползване на горите. В началото на 70 години на миналия век след обстойна преоценка
на водените лесовъдски меропиятия се отчита
факта, че ползването е превишено многократно
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Забележка: Данните за периода 1960-1985г. са извлечение от издание на Централното статистическо управление. Сборник Горско стопанстово. Данните за периода
2000-2010г. са извлечение от отчети ГФ при РДГ Ловеч. Към данните за 1970 и 1965 г. - към горите за реконструкция е прибавена и площа на клоносечните гори.
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Табл. 2. Разпределение на площта на буковите гори за Централна Стара планина по вид на горите за периода 1960-2010 г.
Общо издънкови гори
Високостъблени
Гори за реконструкция
Обща площ
За прерастване и
Общо изНискостъблени
превръщане
дънкови
% спрямо
% спрямо
% спрямо
% спрямо
% спрямо
ха
%
ха
%
ха
%
ха
%
ха
%
ха
%
1960 г.
1960 г.
1960 г.
1960 г.
1960 г.
45 085
95
78
0
0
0 2 200 5
182
18
0
7
2 218
5
47 303
100
72
42 383
93
74
1 003
2
16 2 200 5
182
12
0
5
2 212
5
45 598
100
70
56 592
94
98
1 514
3
24 1 845 3
152
47
0
19
1 892
3
59 998
100
92
52 765
80
92
8 431 13
134 4 535 7
374
19
0
8
4 554
65 750
93
101
51 330
87
89
5 869 10
94 1 658 3
137
10
0
4
1 668
3
58 867
100
90
50 855
87
88
6 598 11
105
873 1
72
35
0
14
908
2
58 361
100
89
51 189
83
89
6 225 10
99 3 853 6
318
92
0
38
3 945
6
61 359
100
94
53 663
88
93
6 510 11
104
573 1
47
27
0
11
600
1
60 773
100
93
54 740
90
95
5 025
8
80
840 1
69
0
0
0
840
1
60 605
100
93
57 624
88
100
6 271 10
100 1 212 2
100 245
0
100
1 457
2
65 352
100
100

Табл. 1. Разпределение на общия дървесен запас (в м ) на горите по поделения в района на Централна Стара Планина, в т. ч. Букови гори (3ГФ –
2010 г.)
Площ на буковите гори
Букови гори по вид на горите
Общ
ДГС/ДЛС
високостъблени
за реконструкция издънкови за превръщане нискостъблени
% от об3
3
запас м
м
3
щия запас
%
м3
%
м3
%
м3
%
м
Русалка/Априлци
2 415 873
1 317 488
54,5
1 286 513
97,6
0
0,0
2 235
0,2
0
0,0
Черни Осъм
2 165 234
1 619 364
74,8
1 590 596
98,2
0
0,0
0
0,0
28
0,0
Троян
4 528 686
2 149 256
47,5
1 984 391
92,3
0
0,0
135 330
6,3
795
0,0
Борима
1 487 340
695 020
46,7
651 950
93,8
0
0,0
43 070
6,2
0
0,0
Ловеч
3 085 598
124 980
4,0
138
0,1
0
0,0
124 098
99,3
744
0,6
Лесидрен
3 876 264
649 873
16,8
552 913
85,1
0
0,0
96 669
14,9
291
0,0
Рибарица
3 490 511
2 499 930
71,6
2 461 621
98,5
0
0,0
9 569
0,4
0
0,0
Тетевен
2 110 843
1 162 252
55,1
1 098 209
94,5
0
0,0
52 460
4,5
85
0,0
Черни Вит
1 988 628
1 189 238
59,8
1 153 090
97,0
0
0,0
24 650
2,1
0
0,0
Централна Стара планина
25 148 977 11 407 401
45,4 10 917 377
94,5
0
0,0
488 081
4,3
1 943
0,0
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Табл. 4. Разпределение на залесената плош и общия запас по видове собственост на територията наЦентрална Стара планина поданни от отчет
ГФ 2010 г.
Вр.
стоп.
Показател Мярка
Всичко
%
ДГФ
%
ОГФ
%
Ч. физ.
%
Ч. юр.
%
Религ.
%
% МОСВ %
общ.
Зал. площ
ха
151 518 100
71 466 47,2
23 235 15,3
49 575 32,7
1 829 1,2
1 542 1,0
3 871 2,6
0 0,0
в т.ч.бук
ха
47 323 100
24 150 51,0
12 377 26,2
8 732 18,5
460 1,0
1 096 2,3
508 1,1
0 0,0
%
31
34
53
18
25
71
13
Запас
м3
25 148 977 100 12 015 053 47,8 4 911 943 19,5 7 423 438 29,5 295 933 1,2 440 191 1,8 438 883 1,7
0 0,0
в т.ч.бук
м3
11 407 401 100
5 553 997 48,7 3 190 924 28,0 2 163 712 19,0
95 074 0,8 316 314 2,8
87 350 0,8
0 0,0
%
45
46
65
72
20

Забележка: Данните за периода 1960-1985г. са извлечение от издание на Централното статистическо управление. Сборник Горско стопанстово. Данните за периода
2000 - 2010 са извлечение от отчети ГФ при РДГ Ловеч. Към данните за 1960,1965 и 1970 г. В горите за реконструкция е прибавен и запаса на клоносечните гори.
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Табл. 3. Разпределение на запаса (в м3) на буковите гори за Централна Стара планина по вид на горите за периода 1960-2010 г.
Общо издънкови гори
Гори за реконструкВисокостъблени
Обща площ
За прерастване и
Общо издънция
Нискостъблени
превръщане
кови
%
%
%
%
%
спря
спряспря
спря
спряха
%
мо
ха
%
мо
ха
%
мо
ха
%
мо
ха
%
ха
%
мо
1960
1960
1960
1960
1960
г.
г.
г.
г.
г.
10 917 377
96
72
0 0
0
488 081 4
397
1 943 0
16
490 024 4
11 407 401
100
68
10 847 183
94
72
142 389 1
10
523 026 5
425
1 521 0
13
524 547 5
11 514 119
100
69
15 179 590
96
100
202 048 1
14
371 792 2
302
550 0
5
372 342 2
15 753 980
100
94
19 691 260
90
130
1 114 463
77
1 049 110 5
853
2 800 0
23
1 051 910 5
21 857 633
90
131
10 994 720
92
72
746 680 6
52
253 310 2
206
1 050 0
9
254 360 2
11 995 760
100
72
11 398 384
92
75
849 024 7
59
136 080 1
111
2 880 0
24
138 960 1
12 386 368
100
74
11 154 790
93
74
828 290 7
57
39 040 0
32
4 730 0
39
43 770 0
12 026 850
100
72
11 725 960
90
77
872 000 7
60
494 440 4
402
2 900 0
24
497 340 4
13 095 300
100
78
12 410 360
95
82
604 890 5
42
109 220 1
89
0 0
0
109 220 1
13 124 470
100
78
15 168 000
91
100
1 446 000 9
100
123 000 1
100
12 000 0
100
135 000 1
16 749 000
100
100

Младен Богдански

Фиг. 2. Разпределение на запаса на буковите гори по вид на горите за периода 1960-2010 г.
и ако се продължи с тези темпове запасите от
букови гори в района на Централна Стара планина ще се изчерпят или най-малкото ще се
влоши качеството на произвежданата дървесина. Също така е оценено, че водените сечи
влошават значително както водоохранните и
почвозащитни, така и другите екологични функции.
От данните за запаса на високостъблените
букови гори за изследвания район се вижда, че
запасът от 15 168 000 м3 през 1960 г. и съответно през 2010 г. е намалял на 10 917 377 м3 или с
28% се отчита намаление. Това се дължи и на
факта, че в миналото основната сеч прилагана
при масовото изсичане на буковите гори е краткосрочно-постепенната сеч. Същата е извършвана главно на три фази, а при добро възобновяване и на две. При извеждането и не са срещани проблеми с възобновяването на площите.
Основната технология на сеч е била с моторен
трион. Извозът е извършван с животинска сила
– волове за извоз до временен склад или с
трактори и въжени линии. За периода 1950-1970
г. са изведени значителни по полщ окончателни
фази. Площите на насажденията с изведени
окончателни фази са били успешно възобновени. Докато тези насаждения с по-лоши растежни
показатели и на бедни месторастения в голяма
степен са били причеслени към горите за реконструкция. Тези гори са изсичани на голо и залесявани с иглолистни дървесни видове (найчесто бял бор), каквито рядко се срещат естествено в Централна Стара Планина.

От данните в табл. 3 и видно от фиг. 2 се
вижда, че участието на високостъблените гори
през 1960 г. в общия запас на буковите гори е
било 91%, а през 2010 г. е 96%, тоест има увеличение на запаса на високостъблените букови
гори спрямо издънковите гори. В същото време,
както посочихме в предишната точка площите
на издънковите гори се увеличават като цяло
за изследвания период. Запаса на издънковите
гори (вкл. и тези от реконструкционния клас) е
за 2010 г. е 490 024 м3 и е едва 4% от запаса на
буковите гори. Поради биологическите особоности но бука като дървесен вид все още съотношението по площ и запас на високостъблените към издънковите букови гори е в полза на
високостъблените гори. Тази тенденция към
увеличаване на делът на високостъблените букови гори по площ и запас ще продължи да нараства през следващите периоди. Това ще се
дължи на изискванията поставени ни от екологичната мрежа Натура 2000. От режимите и
мерките които трябва да се изпълняват по отношение стопанисването на горите попадащи в
горските типове природни местообитания. Вида
на сечите, тяхната интензивност и други.
3. Разпределение на залесената площ и
общят запас по видове собственост в
изследвания район на територията на
Централна Стара планина от отчет ГФ 2010 г.
В табл. 4 е дадено разпределението на
залесената площ по видове собствености, както
цяло за залесената площ, така и са буковите
гори обект на изследване.
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Фиг. 3. Разпределение на залесената площ на
Централна Стара планина по вид собственост към
31.12.2010 г.

Фиг. 4. Разпределение на площта на буковите гори
за Централна Стара планина по видове
собственост към 31.12.2010 г.

Залесената площ по данни от 2010г. за изследвания район е 151 518 ха, от които 47 323 ха
се падат на буковите гори - 31%, което е значителен дял спрямо другите дървестни видове. От
данните се вижда, че от 31% от площта и 45%
от запаса на горите за района на Централна
Стара планина се пада на буковите гори. Това
още един път показва важността на тези гори и
високата им производителност - при 31% площ
имат 45% от запаса на горите. Обобщено за горите по собственост може да се каже, че преобладават горите от ДГФ (47,2%) и тези на частните физически лица – 32%, следвани от тези на
Общинския горски фонд – 15%. Относно разпределението по видове собственост от данните
в табл. 4 се вижда, че разпокъсаността на горския фонд и в тези мащаби прави организацията
и работата в горите изключително трудна и отговорна. Не случайно именно тук са направени и
първите Планове за многофункционално стопанисване на горите, а именно ДГС Рибарица и
Община Тетевен през 2004 г.

ви, което е една характерна особеност на тези
гори и стопанисването им с цел превръщане в
семенни е напълно възможно при умело водене
на възобновителните сечи.
Като цяло може да се каже, че се наблюдава
трайно увеличение на бонитета на буковите семенни и издънкови гори в края на изследвания
период в сравнение с този през 60-те години на
миналия век.
5. Разпределение на площа и запаса на високостъблените букови гори по класове на
възраст за пероида 1960-2010 г.
Данните за разпределение на площите, запасите и запаса на 1 ха на буковите гори по класове на възраст са представени на фиг. 5, 6 и 7.
От изчислените данни се установи изменение на площите на високостъблените букови
гори през последните 50 години, като се забелязва намаление на площите на горите от дозряващите, зрели и презрели класове на възраст
през 2010 г. Наблюдава се че през 1960 г. имаме много повече гори от І и ІІ клас на възраст,
което по всяка вероятност се дължи на водените окончателни фази на краткосрочно постепенни и голи сечи. Като цяло тенденцията в разпределението на площите на високостъблените
букови гори, като цяло за изследвания район, не
е смущаваща. Има известно намаление на площите от класовете между 100 и 140-годишна
възраст, но това може да се компенсира във
времето като се има предвид, че площите на
средновъзрастните и дозряващи класове ще
дойдат на възобновителни сечи след изчерпване на зрелите и презрели запаси.
Изменението на запаса по класове на възраст показва, че през 1960 г. запасите са били
предимно в насаждения от 100 до 140-годишна
възраст, докато през 2005-2010 г. те са в насажденията от 60 до 100 години. Запасът на 1 ха,
подобно на тенденцията за цялата страна [9], е
сравнително по-висок за всички класове на въз-

4. Разпределение на площта на буковите гори за Центарална Стара планина по вид на
горите и по бонитети за пeриода 1960-2010 г.
От направеното проучване и обработените
данни в табл. 5 за разпределение на площта на
буковите гори по вид на горите и по бонитети за
изследвания район се изчисли, че бонитета общо за буковите гори се е увеличил от 3,64 на
2,5, което е много добра тенденция за повишаване на бонитета и качеството на произвежданата дървесина. При високостъблените гори
това увеличение на бонитета от 3,55 на 2,50 за
2010 г., при издънковите гори той се увеличава
незначително, но все пак има увеличени от 2,81
на 2,38. Съвсем очевидно е, че в следствие на
стопанисването на буковите гори и респективно
тяхното подмладяване бонитета се е увеличил с
повече от една единица. Показателно е дори и
увеличението на бонитета на издънковите буко-
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раст през 2005 и 2010 г. в сравнение с този през
1960.
Запаса на 1 ха за 2010 г. е съответно 242 м3,
като се увеличава средния запас на хектар на
младите и средновъзрастни насаждения.

Сравнителният анализ на фиг. 4, 5 и 6 показва, че в увеличението на първите три класа на
възраст достига до два - три пъти в сравнение с
прираста на хектар през 1960 г.

Фиг. 4. Разпределение на площа на високостъблени букови гори за Централна Стара планина по
класове на възраст за 1960 и 2010 г.

Фиг. 5. Разпределение на запаса на високостъблени
букови гори за Централна Стара планина по класове
на възраст за 1960 и 2010 г.

Фиг. 6. Запас на 1 ха за високостъблени букови гори за РДГ Ловеч по класове на възраст за 1960 и 2010 г.

класове на възраст през 2010 г., в сравнение с
този в началото на изследвания период.

Положителната тенденция, макар и слабо
изразена, в изменението на показателите на
високостъблените букови гори през отчетните
2005 и 2010 г. се дължат до известна степен и
на на проведените лесовъдски мероприятия и
сечи в тези гори.
Положителна тенденция е, че средния прираст на 1 ха, както на семенните, така и на издънковите, букови гори, е по-висок за всички

6. Разпределение на площта, запаса и запаса
на 1 ха на издънковите букови гори в района
на Централна Стара планина
Тенденциите в изменението на площите, запасите и запаса на 1 ха за издънковите букови
гори в района на Централна Стара планина са
дадени на фиг. 7, 8 и 9.

Фиг. 7. Разпределение на площа на издънковите
букови гори по класове на възраст за периода
1960-2010 г.

Фиг. 8. Разпределение на запаса на издънковите
букови гори по класове на възраст за периода 19602010 г.
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Фиг. 9. Запас на 1 ха (в м3)

От графиките се вижда, значително увеличение на площта на издънковите букови гори
спрямо тези от 1960 г. с около1 000 ха, което е
резултат от водените недотам природосъобразни сечи в миналото.
Площите на издънковите гори през 1960 г. са
почти равномерно разпределени по класове на
възраст и те се движат в рамките на от 50-100
ха до 200 ха в отделните класове на възраст, то
през 2010 г. разпределението им е крайно неблагоприятно. В ниските класове на възраст
площите са минимални 50-60 ха, докато в класовете над 50 години площите скачат от 384 ха
за 56-60 г. до 903 ха за над 60 годишните издънкови гори. Като се имат предвид биологическите
особености на бука, като дървесен вид и възобновителните му способности да се възобновява
успешно по издънков и семенен път тази аномалия в площите може бъде овладяна и тези
гори да се стопанисват като семенно - издънкови с насоченост впоследствие за превръщането
им в семенни чрез използването на природосъобразни възобновителни сечи с дълъг възобновителен период.
Общия запас на буковите издънкови гори има
равномерно разпределение през 1960 г., но
през 2010 г. натрупването му е в насажденията
с възраст над 40-50 годишна възраст като достига до 47 440 м³. Само за сведение това количество през 1960 г. е едва 1 000 м³.
Запасът на 1 ха е по-висок във всички класове на възраст през 2010 г. спрямо 1960 г., това
от части се дължи на включването в издънковия
клас на насаждения на добри месторастения,
които преди това са били семенни, но паради
факта, че след възобновителните сечи не са
полагани грижи за борба с издънките те са превърнати в издънкови. Затова и прираста на хектар в младите насаждения до 20 годишна възраст е с 50-80 м3 по-висок, в насажденията над
тази възраст и дори със 100 м3. Вижда се, че
издънковите насаждения са с по-висок бонитет
и запас на хектар в сравнение с тези през 1960
г., но това явно се дължи на факта, че издънко-

вите гори определени като такива в началото на
периода са били силно девастирани и разстроени, а след извеждането на възобновителните
сечи в този стопански клас са попаднали насаждения на добри месторастения и добър дървостой.
Важно място за състоянието на буковите гори е своевременното им отглеждане.
Както е добре известно най-важните екологични особености на бука, изискващи отглеждане и стопанисване през целия период на насажденията са следните:
- Букът е със симподиално разклоняване и
се развива най-добре в условията на
малки групи.
- Бързо затваряне на склопа след изреждане.
- Изключително добре се възобновява, но
количеството на качествения подраст е
доста ниско (10-15%), което изисква навременно отглеждане.
- Сенкоиздръжлив, но при недостатъчно
осветление подраста е некачествен и ненадежден.
- Оптимална склопеност – 0,5-0,6 и запас –
200–250 м3/ha. Максимален диаметър –
60-70 см.
- Динамиката в природата се определя от
малките по площ нарушения (0,5-1,0 Н).
Не на последно място трябва да отбележим,
че доброто познаване на биологията на бука,
неговото стопанисване по природосъобразен
начин и рационалното му използване в промишлеността в различни производства ще доведе
до повишаване на гореспоменатите данни и изследвания. Ще се подобри запаса на буковите
гори, увеличи площтта на високостъблените букови гори, което от друга гледна точка ще е в
полза на обществото.
Изводът от направеното изследване е, че буковите гори са доминиращи в разпределението
на площите в Централна Стара планина и той
постепенно възвръща заеманите от бука преди
площи. Както посочват редица автори [7, 8, 9],
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следва да се положат усилия за естествено семенно възобновяване на издънковите гори с
оглед на намалявана на площтта и използване
на запасите им и възвръщането им в категорията (групата) на високостърблените букови гори.
Високата производителност и сегашно състояние на тези гори налагат разработване на цялостна стратегия за развитието им, което да
бъде обосновано с бъдещи насоки за управление, стопанисване и ползване.

5.

6.

7.
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FORESTRY-TAXOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BEECH FORESTS IN THE
CENTRAL STARA PLANINA
Mladen Bogdanski
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The forests in Bulgaria are around 34% of the total area of the country and beech forests occupy one third of the area
of forest areas. They are common in the mountain belt between 600 and 1800 meters above sea level, mainly in the
middle and western part of the country where the dominant species is Fagus sylvatica L. In the region of Stara Planina
and Strandja dominated the race beech is Fagus orientalis, which occupies inverse deep, shaded valleys and slopes
from 100 to 500 meters above sea level. Beech forests are 1/3 s land area, but produce over one quarter of the total annual timber. Great is their ecological role and their contribution to the provision of drinking water to the population. Over
60% of the area of beech forest falls in water supply zones of the country. A significant proportion is included in the system of protected areas, while more than three quarters are part of the Natura 2000. Areas dominated by beech forests
are desired object and place for rest, different types of tourism, there is a rich fauna and game huge biodiversity. Beech
forests are a source of significant quantity and variety nonwood products - medicinal plants, mushrooms, fruits, fodder
and other. From the above it can be concluded that beech forests are among the most interesting and important for the
country's forests, however, seems to be paying them much less attention. Perhaps this is the very circumstances, on the
one hand, put a constantly changing attitude towards the forests of economic, social and environmental considerations,
and the other due to the biological characteristics of beech and tree species. Economic interests are dictated by the fact
that if beech and beech wood century ago were considered "weed" and beech wood are harvested mainly for firewood
for the local population and construction wood is used mainly limited to small artisan goods, now beech wood is very
good sale in many industries. In the region of Central Balkan Mountains are one of the largest stocks of beech country.
That is why there is a concentrated study of forestry development, taxonomy characteristic of beech forests. Historically it
can be said that the negative attitude towards beech and beech forests, both nationally and in the survey area were responsible for the exaggerated use of these forests and this has led to a reduction in the areas of beech forests in most
part of a high-beech forests and increasing areas of creeping forests. The analysis of the dynamics of climate-forester
taxological data beech forests in Central Stara Planina can say that there are the following trends. The area of beech
forests is significantly reduced as a result of ongoing forestry, forestry and less, and logging activities in the recent past.
Research '60 period, this area has not recovered. The area of creeping forest stock has increased 3-4 - fold, there is a
tendency of accumulation of land and stocks of beech creeping forests in classes 50-60 age after age. Because biological features but as beech tree species are still in size and the ratio of stock to a high-beech creeping in favor of high for-
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est. A positive trend is that the average increase per 1 ha. As the seed and the creeping, oak forests, is - high for all age
classes in 2010, compared to the beginning of the period. A permanent increase in the credit rating of beech seed and
creeping forests at the end of the period compared with that in the 60 years of the last century. The conclusion from the
research is that beech forests are dominant in the distribution of land in the Central Stara Planina, and he gradually regained the positions before beech areas. Should to strive for natural seedling regeneration of creeping forests in order to
reduce area-based and use their supplies and return them in the category (group) of tall beech forests. High performance
and current status of these forests require developing a comprehensive strategy for development, which can be justified
by future directions for administration, management and use.
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СТРОЕЖ НА ЕСТЕСТВЕНИ СЕМЕННИ БУКОВИ ДЕНДРОЦЕНОЗИ В БЪЛГАРИЯ
ПО ДЕБЕЛИНА И ВИСОЧИНА
Румен Петрин1, Ивайло Марков1, Иван Михов2
1
Институт за гората, Българската академия на науките, София
2
Лесотехнически университет, София
Резюме
Изследвани са 87 едновъзрастни естествени семенни букови насаждения от различни райони на България на
базата на заложени временни пробни площи. Данните показват, че строежът по дебелина следва звънчевидната
крива на нормалното разпределение, а строежът по височина следва параболоичен ход. С използване метода на
натуралните показатели са установени типовете строеж на дендроценозите по дебелина и височина. За строежа
по дебелина се установи наличието на три типа криви – с лява и дясна асиметрия и симетрична крива на строеж
(разпределение) на дърветата. А за строежа по височина параболоично разпределение на кривите на височините, с различна стръмнина на кривите при отделните типове на строеж. Установена е и праволинейна връзка
между средния диаметър на дендроценозите и нулевите натурални показатели за строежа по дебелина.
Ключови думи: семенни букови насаждения, натурални показатели, строеж по дебелина, строеж по височина.
Key words: seeden beech stands, natural indices, structure by thickness, structure by height.
JEL: Q23.

вите на разпределение имат звънчевиден ход, а сумарната крива – експоненциален ход.
- Е. Димитров [2] цитира изследване на
Нишенко от 1926 г., където този автор изследвайки подробно разпределението
броя на дърветата едновременно в белборови, смърчови, трепетликови и брезови дендроценози установява, че то не зависи от пълнотата, възрастта, бонитета,
а зависи само от ср. диаметър и дървесния вид.
- Е. Димитров [2] привежда заключението
на Третяков [11] за това, че строежът на
гората винаги носи постоянен характер,
независимо от пълнотата, възрастта,
дървесния вид, условията на растеж и
дали това се отнася до нормални или
сложни смесени насаждения. Това му е
дало основание да формулира закона за
единството в строежа на насажденията.
В настоящето изследване се оценява типа на
строеж на букови дендроценози на базата на
получени натурални показатели за всяка пробна
площ, респ. за всеки буков дендроценоз поотделно като е приложен метода на натуралните
показатели [1, 5].

Увод
Семенните буковите насаждения заемат
сравнително голяма площ от горите в България
и са едни от най-високопродуктивните естествени трайни насаждения. Тези гори имат както
дървопроизводствено,
така
водоохраннозащитно и здравно-украсно значение, тъй като
са разпространени в планински условия, имат
специфични особености в растежа и продуктивността в зависимост от условията на месторастене. Изследвания за строежа на горските насаждения са провеждани от редица автори [2-7,
9-12 и др.] По-съществените изводи в изследванията за строежа на указаните и други автори са
следните:
- Тюрин, като сравнява кривите на разпределение на дърветата на много на брой
чисти, прости, едновъзрастни, нормални
дървостои стига до заключението, че ходът на кривите не зависи нито от дървесния вид, нито от условията на месторастене, нито от пълнотата на насаждението. Известно влияние оказва възрастта и
характера на проведените отгледни сечи.
Това му е дало основание да разработи
единна крива на процентното разпределение на броя на дърветата и кръговите
площи по естествени степени на дебелина.
- За строежа на смърчови разновъзрастни
дървостои по дебелина Симеон Недялков [7] установява различни криви на
разпределение за отделните поколения.
За отделните едновъзрастни насаждения
– отделните възрастови поколения - кри-

Материали и методи, цели и задачи
Настоящото дендробиометрично изследване
се отнася до зрели буковите насаждения от района на Западна Стара планина (Петрохан и
Бързия), Средна Стара планина (Габрово) и
Пирин (Корница), в които са заложени общо 87
пробни площи. За всяка пробна площ бяха из-
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числени естествени степени на дебелина, предложени за първи път от Тюрин [12], чрез разделяне на степените на дебелина на dср и по графичен път бяха отчетени за кръгли естествени
степени 0,5; 0,6 и т.н. съответните бройки дървета и те бяха коригирани по указан начин [5]
така, че да отговарят на общата бройка дървета. По-нататък броя на дърветата за всяка естествена степен бе изчислен в процент и тези
криви на процентното разпределение на дърветата бяха трансформирани в криви на нормалните числа чрез разделяне на процентите от
отделните степени на средния процент за всяка
крива и така влиза в сила метода на натуралните показатели [1]. Същността на метода на натуралните показатели се заключава във възможността да се индикира поведението на дадена изследвана крива посредством едно получено число. По формата на кривата се съди за
растежния процес, строежа и др.

Следвайки методиката на метода от така получените криви на нормалните числа беше изчислена средна крива на нормалните числа
(qxср) за цялата съвкупност от 87 криви. Понататък всяка крива на нормалните числа qxi се
дели на qxср и се получават правите на натуралните числа, чиито коефициенти се изчисляват чрез решаване на система от две уравнения
с две неизвестни по метода на най-малките
квадрати. И така за всяка пробна площ получихме нулевия (SNo) и ъгловия коефициент на
правата (SNα) – тези коефициенти са наречени
натурални показатели - от тях използваме
именно нулевите натурални показатели като
показатели, характеризиращи кривите на разпределение. Нулевите натурални показатели за
строежа на буковите дендроценози по дебелина
са поместени в табл. 1.

Табл. 1. Стойности на нулевите натурални показатели за строежа по дебелина (SNo) на буковите дендроценози
Местоположение на пробните площи
Петрохан и Бързия
Габрово
Корница
1
0,78
24
0,36
39
0,82
54
0,35
1
1,04
1
1,61
2
0,82
25
-0,46
40
0,67
55
0,64
2
1,29
2
-2,08
3
2,33
26
0,84
41
0,67
56
0,83
3
1,06
3
0,25
4
1,34
27
1,06
42
1,01
57
0,97
4
1,81
4
0,16
5
-0,44
28
0,71
43
0,90
58
4,34
5
0,60
6
1,01
29
1,94
44
0,68
59
0,63
6
0,25
7
1,92
30
0,70
45
0,70
60
0,97
7
0,94
8
1,72
31
0,90
46
0,25
61
0,88
9
1,63
10
0,22
32
0,91
47
0,36
62
0,76
10
1,26
15
1,33
33
0,78
48
0,87
63
0,75
11
1,46
16
-0,14
34
0,87
49
0,96
64
0,71
12
1,30
17
0,31
35
0,79
50
0,78
65
1,18
13
1,40
18
1,18
36
1,39
51
0,71
66
0,82
14
0,61
22
0,82
37
1,38
52
0,32
67
0,71
17
1,27
23
0,67
38
1,45
53
0,69
68
0,64
19
-1,47
20
-1,50

Изследванията за строежа по височина също
бяха осъществени с използване метода на натуралните показатели. Кривите на височините
бяха трансформирани така, че вместо степените на дебелина и тук се използват естествените
степени на дебелина и второ - вместо абсолютните височини се възприеха относителните ви-

сочини, които представляват отношение на височините при отделните естествени степени към
средната височина, която отговаря на средния
диаметър [5]. В резултат на изчисленията получихме стойностите на нулевите натурални показатели за стоежа на изследваните дендроценози по височина, които са поместени в табл. 2.

Табл. 2. Стойности на нулевите натуралните показатели за строежа по височина (SHo) на буковите дендроценози
Петрохан и Бързия
Габрово
Корница
1
0,64
18
-1,67
38
0,88
55
0,51
1
-2,87
1
-0,92
2
0,03
22
1,15
39
0,86
56
-0,70
2
0,75
2
-1,23
3
0,85
23
-0,20
40
0,82
57
-0,55
3
-1,02
3
-3,67
4
0,75
24
1,00
41
-0,09
58
-0,55
4
-2,57
4
-2,74
5
-3,57
25
-1,78
42
0,60
59
-2,81
5
-0,50
6
0,52
26
1,01
43
0,45
60
-0,89
6
-1,52
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

0,35
-1,39
0,93
-3,80
1,11
-3,94
0,96
-3,96
0,50
-3,61
-0,05

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Петрохан и Бързия
0,53
44
0,31
45
0,34
46
0,35
47
0,80
48
0,89
49
0,61
50
0,88
51
0,83
52
0,49
53
0,52
54

Габрово
0,04
0,87
-1,65
-1,05
-1,04
-1,48
-1,29
-1,48
-3,16
0,27
-1,62

Целта на настоящето изследване беше: 1. Да
се установят различните типове на строеж по
дебелина и височина на изследваните естествените букови дендроценози и характерните за
тях особености в строежа; и 2. Да се потърси
връзка между средния им диаметър и нулевите
натурални показатели.

61
62
63
64
65
66
68
70

-0,75
0,03
-0,97
-0,55
-0,55
0,54
-0,26
-0,90

(продължение)
Корница
7
-3,73
9
-3,65
10
-3,63
11
0,06
12
-1,18
13
-0,88
15
0,00
17
0,00
19
-3,83
20
-3,06

букови дендроценози извършихме групирането
им в три групи, а именно:
а) SNo≤0,84
б) 0,85≤SNo≤1,24
в) SNo≥1,25
Бяха подбрани по 4 пробни площи със стойности на SNo, принадлежащи на трите разграничени интервала и по графичен път бяха изследвани кривите. Кривите на разпределение,
групирани по този начин са представени подолу.

Резултати и обсъждания
1. Типове на строеж по дебелина
В зависимост от стойностите на ННП за
строежа по дебелина (SNo), които бяха получени за всяка от изследваните пробни площи респ.

Фиг. 1. SNo≤0,84 – Тип на строеж по дебелина с дясна асиметрия

Фиг. 2. SNo≥1,25 – Тип на строеж по дебелина с
лява асиметрия

Фиг. 3. 0,85≤SNo≤1,24 – Симетричен тип на строеж по дебелина

От фиг. 1 се вижда, че кривите на разпределение бройките на дърветата по степени на
дебелина имат десен превес, т.е. имат дясна
асиметрия, и във връзка с това въвеждаме тер-

мина „Тип на строеж по дебелина с дясна асиметрия” (Тдс ас). Кривите на разпределение,
чийто нулеви натурални показатели – SNo -
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2. Типове на строеж по височина

На основата на описаната по-горе методика
бяха изчислени ННП (SHo) за строежа на изследваните (букови) дендроценози по височина и
разграничени три типа на строеж по височина.
Тъй като става дума за криви на височини и се
проследява тяхната форма при различните типове се наблюдава разлика в стръмнината на
кривите, което пък говори за темпа на нарастване на височините с увеличаване на диаметъра и
това е свързано с прирастта. По долу са представени ТРИ обособени типа на полегатост на
кривите на височините, които имат нулеви натурални показатели SHo съответно в интервалите:
а) SHo≤0,8;
б) 0,81≤SHo≤1,08;
в) SHo≥1,09
На фиг. 4, 5 и 6 са илюстрирани криви от трите типа на строеж по височина.

Фиг. 4. SHo≤0,8 – Строеж по височина от полегат тип
(ТHполег)

Фиг. 5 0,81≤SHo≤1,08 – Строеж по височина от среден тип (ТHср)

имат стойности ≤0,84 следователно са криви от
типа на строеж с дясна асиметрия.
На фиг. 2, където са изобразени криви, чийто
ННП (SNo) са със стойности ≥1,25, може да се
наблюдава как кривите на строежа по дебелина
имат точно противоположно разположение на
максимумите си – ляво – лява асиметрия на
кривите и за тези букови дендроценози е характерен „Тип на строеж по дебелина с лява асиметрия” (Тлв ас).
Ясно изобразен се вижда (фиг. 3) и „Симетричния тип на строеж по дебелина“ (Тсим), където са показани кривите на разпределение на
дендроценозите
с
ННП
в
интервала
0,85≤SNo≤1,24 – ще рече със стойности около 1ца.

Фиг.6. SHo≥1,09 – Строеж по височина от стръмен тип (ТHстрм)

по височина – ТHполег (фиг. 4) и това навежда
на мисълта да не се обособяват три типа, а да
се възприеме еднотипно разглеждане на кривите. От разглежданата съвкупност от 87 на брой
пробни площи само тринадесет са над 0,84 и
три над 1,0, а най-големия ННП е 1,15. Ето защо
гореизложената класификация може да не се
възприеме за практическо ползване до получаване на по-голяма статистическа достоверност
за обособените типове или до отхвърлянето им
въобще.

И така имаме три типа на строеж по височина. „Полегат тип на строеж по височина или тип
с полегати криви на височините” (ТHполег) – с
ННП SHo ≤0,84 (фиг. 4); „Тип на строеж по височина със средна полегатост на кривите на височините) – ТHср (фиг. 5), където ННП за строежа
е в интервала 0,81≤SHo≤1,08; и, накрая, налице
е и „Тип на строеж със стръмни криви” (ТHстрм)
(фиг. 6) с ННП SHo≥1,09.
Трябва да обърнем внимание на факта, че
една голяма част от изследваните букови дендроценози са с ниски ННП SHo≤0,84, т.е. се явяват преимуществено от полегатия тип на строеж
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страна, и ННП (SNo), от друга. За целта средните диаметри бяха групирани през 4 см и съответните ННП бяха усреднени и двата реда данни (табл. 3) съпоставени.

3. Връзка между средния диаметър на буковите дендроценози и нулевите натурални показатели за строеж по дебелина
Потърсихме връзката между средните диаметри (dср) на буковите дендроценози, от една

Табл. 3. Диапазони на средния диаметър и среден за диапазона
14-18
18,1-22
22,1-26
26,1-30
30,1-34
34,1-38
16
20
24
28
32
36
1,34153
1,65341
0,5941
1,27128
0,45693
0,76996

В резултат от съпоставянето беше получена праволинейна зависимост с достатъчно
висока корелация R=0,65.

ветата по степени на дебелина при
SNo≥1,25.
- среден - симетричен тип на строеж по
дебелина, където кривата на разпределение наподобява звънчевидната крива
при: 0,85≤SNo≤1,24.
2. Типовете на строеж по височина пък се
различават в зависимост от стръмнината
на кривите на височините и са следните
три типа:
- строеж по височина от полегат тип при
SHo≤0,8;
- среден тип на строеж по височина при:
0,81≤SHo≤1,08;
- стръмен тип на строеж по височина при
SHo≥1,09.
Независимо от правомерното обособяване
на три типа на строеж по височина и от установените различия в кривите на височините
при тях, на базата на допълнителен експериментален материал необходима е проверка, за
да бъдат те окончателно възприети.
3. Установена е праволинейна връзка между
средния диаметър (dср) и показателя за
строежа по дебелина - нулевия натурален
показател – SNo. Тя има достатъчно висок
корелационен коефициент R=0,65 и може
да се прилага успешно за практическо определяне типа на строеж по дебелина.

Фиг. 7. Праволинейна връзка между типа на
строеж по дебелина (SNo) и dср

Както се вижда от фиг. 7 праволинейната
връзка между нулевите натурални показатели
за строежа по дебелина и средния диаметър е
обратно пропорционална – с увеличаване на
диаметъра нулевия натурален показател намалява. Полученото уравнение позволява само на базата на данни за средния диаметър да
се определя ТИПА на строеж по дебелина и по
този начин значително да се повиши точността
при определяне строежа на буковите дендроценози по дебелина, а от тук и да се увеличи
точността на кубирането и сортиментирането
им.
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Изводи и заключения
За изследваните букови дендроценози във
връзка с техния строеж по дебелина и височина беше установено наличието на по ТРИ типа
на строеж, както по дебелина, така и по височина.
1. Типовете на строеж по дебелина точно се
индикират в зависимост от интервала на
нулевите им натурални показатели и са
следните три типа:
- Тип на строеж с дясна асиметрия на разпределение на броя на дърветата по
степени на дебелина при SNo≤0,84.
- Тип на строеж с лява асиметрия на кривата на разпределение на броя на дър-
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TREE DIAMETER AND HEIGHT STRUCTURE OF NATURAL SEED BEECH
DENDROCOENOSES IN BULGARIA
1

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

Eighty-seven even-aged natural seed beech stands from different regions of Bulgaria have been investigated through
temporary sample plots. The data shows that the diameter distribution follows the bell-shaped normal distribution shape,
while the height structure follows a parabolic trend. The types of diameter and height structure of the dendrocoenoses
were established by implementation of the method of the natural indices. Three curve types were distinguished for the
diameter structure – with left asymmetry, with right asymmetry and symmetrical distribution curves. The height structure
was characterized by monotypic parabolic distribution of the height curves. The mean diameter of the dendrocoenoses
was related to the nil natural indices for the diameter distribution by a straight-line relationship.
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ЗАВИСИМОСТ НА ТЕКУЩИЯ МАСОВ ПРИРАСТ ОТ ЕДНОВРЕМЕННОТО
КОМПЛЕКСНО ВЛИЯНИЕ НА ВЪЗРАСТТА И КРЪГОВАТА ПЛОЩ НА
БЕЛБОРОВИТЕ НАСАЖДЕНИЯ
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Резюме
Зависимостта на процента на текущия масов прираст от едновременното комплексно влияние на средната
възраст и средната кръгова площ се изрази по бонитети с три конкуриращи се полинома (модели). Най-добри
резултати се получиха с хиперболичния многофакторен модел (2). Множествено-корелационните коефициенти
за I и III бонитет са големи (Ry>0,8), а за Iа, II и IV бонитет са много големи (Ry>0,9). Стандартната оценка на
грешка за петте бонитета е в границите от 0,545 (за IV бонитет) до 0,701 (за I бонитет). Множественокорелационните и регресионни коефициенти са значими, а моделът е адекватен. Най-голямо влияние върху
процента на текущия масов прираст оказва кръговата площ на хектар (x5), следван от средната възраст (x1). От
фигури 1-4 е видно, че прирастните коефициенти при всеки бонитет намаляват с нарастване на възрастта и
кръговата площ на хектар. Те намаляват при една и съща възраст от добрите към лошите бонитети.
Ключови думи: бял бор, процент на текущ масов прираст, многофакторен регресионен анализ, хиперболичен модел.
Key words: Scots pine, percent of current volume increment, multiple regression analysis, hiperbolic model.
JEL: Q23.

на мнофофакторния регресионен анализ ще
може да се описват и анализират действителните връзки, да се разкриват и опознават нейните
зависимости и да се правят прогнози за нейното
бъдещо развитие. Обаче трябва да се има
предвид, че всякакво конкретно приложение и
използване на регресионния анализ в таксацията преминава през няколко последователни
методични етапа на работа, на които ще се
спрем по-долу.

Увод
От самото заглавие се разбира, че се търси
зависимост между текущия масов прираст, изразен чрез неговия процент с възрастта и кръговата площ на хектар на белборови насаждения. Конкретните зависимости обаче са найразнообразни и много често твърде преплетени.
Това, което в една зависимост е следствие, в
друга може да се окаже причина. От една и съща причина могат да зависят различни следствия, а също така едно следствие може да зависи от няколко причини. Във всяка отделна зависимост обаче и причините и следствието са
дефинирани еднозначно. Причините могат да
бъдат повече от една, но следствието е едно.
На езика на математиката това означава, че
следствието е функция на определени аргументи, т.е. у=f(x1, x2, …, xn). Тази математическа
функция показва, че равнището на дадено явление се формира под влиянието на всички
възможни фактори от x1 до xn. Дефинирани в
най-общ вид по този начин, зависимостите в
съвкупността могат да бъдат обект на изследване и характеризиране с помощта на различни
показатели.
Задачата, която си поставяме с настоящото
изследване е да се установи връзка между процента на текущия масов прираст в зависимост
от средната възраст и средната кръгова площ
на 1 хектар на основата на многофакторния
регресионен анализ. Чрез използване на метода

1. Методични проблеми и основен материал
1.1. Подбор на факторите, които ще участват в регресионния модел
Факторите, които участват в една зависимост
могат, а за изследването е необходимо да бъдат разпределени в две групи. В първата се
включват факторите (причините) средна възраст
и кръгова площ на хектар, без които процента
на текущия масов прираст като следствие не
може да се появи, т.е. те създават това следствие. Обикновено се казва, че това са систематично действащи фактори, които трябва да отговарят на определени изисквания. Има и други
систематично действащи фактори, които отговарят на определените изисквания, но не са
включени било по съображения, че са включени
при изясняване на други връзки или някакви
други причини, на практика, както се вижда е
невъзможно включването на целия комплекс от
фактори. Във втората група се включват всички
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други фактори, които не създават процента на
текущия масов прираст (следствието), но със
своята намеса го деформират в една или друга
насока или в една или друга степен. Тези други
фактори са от случаен характер [8].
С оглед да не отегчаваме повествованието
ние няма да се спираме и подробно да описваме необходимите изисквания за включване или
не на даден фактор в модела, тъй като те подробно са изложени в едно друго изследване [4]
и още по-пълно в монографията [3]. Не можем
да не отбележим едно от основните изисквания
при построяването на моделите на множествената корелация е определящите променливи,
включени в модела, да бъдат независими една
от друга, т.е. тези величини да не корелират
помежду си по никакъв начин.

следващия етап – при анализа на резултатите.
Избраните модели са както следва:
Y1  A 0  A 1X12  A 2 X52
(1)
 1 
 1 

Y1  A 0  A 1   A 2 
 X1 
 X5 

(2)

 1 
 1 
 1 
  A 3 

Y1  A 0  A1   A 2 
X
X
 1
 5
 X1X5 

(3)

За установяване на степента на съвпадение
между фактическите и изгладените (теоретичните) значения бе необходимо да се намерят
параметрите на избраните функции.
1.3. Намиране на параметрите.
Параметрите на избраните функции се намериха аналитично по метода на най-малките
квадрати. Заместването на получените параметри в моделите (1), (2) и (3) позволи да се
формират по бонитети следните многофакторни
регресионни уравнения:

1.2. Избор на математическа функция (форма
на връзка)
Задачата на изследването през тази фаза на
конструирането на модела се свежда до дефинирането или избора на аналитичния (математическия) израз на модела.
В нашата практическа работа, при избора на
подходящия модел ние използвахме индуктивния (емпиричен) подход като го съчетавахме
със средствата на конкуриращите се модели. За
съжаление в повечето случаи при моделирането на изследваните таксационни показатели
нещата стоят именно така, тъй като много често
тук липсват теоретически добре обосновани и
пригодни за практическо използване дедуктивни
модели. Също така трябва да се изисква моделът на връзката да бъде представен в подходяща математическа форма (регресионно уравнение). Само при такова условие е възможно да
се изследват количествените съотношения,
които съществуват при взаимодействията на
явленията от таксационната действителност и
да се прилага регресионният анализ [1].
Трябва да се изтъкне, че проблемът за осигуряване на най-подходяща и достатъчно адекватна математическа функция при конкретното
изследване на всеки въпрос стои с голяма острота. Често пред изследователя съществува
алтернативата да се избира между няколко конкуриращи се модела. При такава ситуация (а
нашата е точно такава) изследователят трябва
да разполага с определени критерии, за да може да направи сполучливо своя избор и обективна оценка на това, кой от всички възможни
модели ще отрази най-вярно и точно моделираните таксационни показатели. Възможностите,
които биха могли да се използват са аналитични
и са няколко, но те се основават на количествено изразени модели и ще бъде направено на

Iа бонитет
Y1  5,855  0,00031X12  0,00109 X52
 1 
 1 

Y1  0,446  41,123   55,33
 X1 
 X5 
 1 
 1 
 
Y1  0,835  27,28   6,014
 X1 
 X5 
 1 

 1283,54
 X1X5 

I бонитет
Y1  5,316  0,00037 X12  0,00082 X52
 1 
 1 

Y1  1,119  33,681   83,516
X
 1
 X5 
 1 
 1 
 
Y1  0,922  27,43   22,391
X
 1
 X5 
 1 

 1624,679
 X1X5 

II бонитет
Y1  4,610  0,00027 X12  0,000525 X52
 1 
 1 

Y1  0,513  32,622   47,608
 X1 
 X5 
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 1 
 1 
 
Y1  0,045  30,027   23,350
 X1 
 X5 
 1 

 433,367
 X1X5 

III бонитет
Y1  3,896  0,000212 X12  0,000281X52
 1 
 1 

Y1  0,174  27,522   20,140
X
 1
 X5 
 1 
 1 
 
Y1  0,477  25,912   8,894
X
 1
 X5 
 1 

 222,531
 X1X5 

IV бонитет
Y1  4,228  0,00013 X12  0,00097 X52
 1 
 1 

Y1  0,244  33,128   18,002
 X1 
 X5 
 1 
 1 
 
Y1  0,696  30,688   19,474
 X1 
 X5 
 1 

 752,625
 X1X5 
където:
Y е текущ масов прираст, %;
Х1 – средна възраст, години;
Х5 – кръгова площ на хектар, m2.

ностите в развитието на процента на текущия
масов прираст.
Следващата стъпка е свързана със задачата
за количественото измерване и оценка на конкретните количествени отношения в дадената
многофакторна връзка. За да се осъществи количественото измерване на посочената многофакторна връзка е необходима определена и
значителна по количество информация за зависимата и независимите променливи. Тази информация възлиза за Iа бонитет на 291 числа и
произхожда от 97 броя насаждения; за I бонитет
на 621 числа произхождащи от 207 броя насаждения; за II бонитет на 1062 числа произхождащи от 354 насаждения; за III бонитет на 573 бр.
числа съответстващи на 191 насаждения и за IV
бонитет на 291 бр. числа съответстващи на 97
насаждения. Както се вижда набавената информация отговаря на изискването да бъде 30
пъти по-голяма от броя на променливите [5].
Само при такова количество информация може
да се получи устойчива връзка и значими регресионни коефициенти. По-конкретно тук ще се
оценяват параметрите на многофакторните регресионни модели и теоретичните стойности на
зависимата променлива (Y).

(12)

(13)
(14)

(15)

(16)
(17)

(18)

2. Анализ на резултатите
Сега вече може на базата на анализа да се
измери степента на съвпадение между фактическите и теоретичните (изгладени) значения.
Основа за този анализ ще представляват многофакторните регресионни уравнения от (4) до
(18) и обобщените статистически характеристики посочени в табл. 1, 2 и 3.

Изглаждането ще се извърши за всеки бонитет с три функции, за които предварително се
предполагаше, че могат да отразят закономер-

Табл. 1. Резултати от спецификацията на многофакторните регресионни модели (4)-(8)
Уравнения
Характеристика на модела
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Свободен член
Ао
5,855
-0,4465
0,835
5,316
-1,119
А1
-0,00031
41,124
27,285
-0,00037
33,681
Регресионни коефициенти
А2
-0,00109
55,333
-6,014
-0,00082
83,516
1283,5
А3
0,2300
0,173
0,297
0,160
0,161
mАо
0,0001
5,563
5,666
0,0005
4,140
Стандартна грешка на регmА1
ресионните коефициенти
0,0011
10,4370
15,315
0,0001
9,516
mА2
254,59
mА3
tm
1,98
1,98
1,98
1,97
1,97
ta1
-2,748
7,392
4,815
-6,581
8,135
Критерий за значимост на
регресионните коефициенти
ta2
-6,073
5,301
-0,393
-5,810
8,776
5,042
ta3
Коефициент на многофакR
0,809
0,923
0,940
0,780
0,893
торната корелация, детерR2
0,654
0,851
0,883
0,608
0,797
минация и интердетермина2
0,346
0,149
0,117
0,392
0,203
1-R
ция
Стандартна грешка на R
0,035
0,015
0,012
0,028
0,015
mR
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(продължение)
F1m

(4)
3,09

(5)
3,09

Уравнения
(6)
3,09

F2(ем.)

88,8

268,4

354,7

158,2

400,5

Sy

0,993

0,652

0,580

0,975

0,701

F1(т)
F1(ем.)

3,09
88,9

3,09
268,5

3,09
234,0

3,04
158,3

3,04
401,6

Характеристика на модела
Критерий за значимост на
многофакторен корелационен коефициент
Стандартна грешка на оценката
Критерий за адекватност на
моделите

(7)
3,04

(8)
3,04

Табл. 2. Резултати от спецификацията на многофакторните регресионни модели (9)-(13)
Уравнения
Характеристика на модела
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Свободен член
Ао
0,922
4,610
-0,513
0,045
3,896
А1
27,43
-0,00027
32,621
30,026
-0,0002
Регресионни коефициенти
А2
-22,39
-0,00052
47,608
23,350
-0,0003
1624,67
433,37
А3
0,354
0,116
0,119
0,255
0,147
mАо
3,918
0,00003
2,384
2,591
0,00005
Стандартна грешка на регmА1
ресионните коефициенти
18,83
0,0001
7,075
12,094
0,00026
mА2
256,10
175,89
mА3
tm
1,97
1,965
1,965
1,965
1,97
Критерий за значимост на
ta1
7,001
-8,040
13,68
11,588
-4,309
регресионните коефициенти
ta2
-1,189
-4,328
6,73
1,931
-1,071
ta3
6,343
2,464
Коефициент на многофакR
0,912
0,722
0,906
0,908
0,691
торната корелация, детерR2
0,831
0,522
0,821
0,824
0,477
минация и интердетермина2
0,169
0,478
0,179
0,176
0,523
1-R
ция
Стандартна грешка на R
0,012
0,025
0,009
0,009
0,038
mR
Критерий за значимост на
F1m
3,04
3,02
3,02
3,02
3,04
многофакторен корелациоF2(ем.)
501,5
191,6
805,0
821,6
85,8
нен коефициент
Стандартна грешка на оцен0,642
1,048
0,641
0,636
0,961
Sy
ката
Критерий за адекватност на
F1(т)
3,04
3,02
3,02
3,02
3,04
моделите
F1(ем.)
332,6
191,3
804,8
546,3
85,8
Табл. 3. Резултати от спецификацията на многофакторните регресионни модели (14)-(18)
Уравнения
Характеристика на модела
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Свободен член
Ао
0,174
0,476
4,228
-0,244
0,696
А1
27,52
25,91
-0,00013
33,13
30,688
Регресионни коефициенти
А2
20,14
8,894
-0,00097
18,00
-19,47
222,53
752,62
А3
0,158
0,298
0,194
0,195
0,382
mАо
2,931
3,221
0,00004
3,425
3,417
Стандартна грешка на регmА1
ресионните коефициенти
8,695
12,79
0,00032
9,225
15,99
mА2
185,82
266,84
mА3
tm
1,97
1,97
1,98
1,98
1,98
Критерий за значимост на
ta1
9,391
8,044
-3,174
9,670
8,981
регресионните коефициенти
ta2
2,316
0,695
-3,028
1,951
-1,217
ta3
1,197
2,821
Коефициент на многофакR
0,885
0,886
0,747
0,913
0,920
торната корелация, детерR2
0,784
0,786
0,558
0,834
0,847
минация и интердетермина2
0,216
0,214
0,442
0,166
0,153
1-R
ция
Стандартна грешка на R
0,016
0,015
0,046
0,017
0,016
mR
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(продължение)
F1m

(14)
3,04

(15)
3,04

Уравнения
(16)
3,09

F2(ем.)

341,2

344,4

59,3

236,1

260,1

Sy

0,617

0,616

0,890

0,545

0,526

F1(т)
F1(ем.)

3,04
341,3

3,04
228,5

3,09
59,4

3,09
236,2

3,09
171,8

Характеристика на модела
Критерий за значимост на
многофакторен корелационен коефициент
Стандартна грешка на оценката
Критерий за адекватност на
моделите

(17)
3,09

(18)
3,09

Табл. 5. Дисперсионно отношение (F1(ем)) по бонитети
Бонитети
Модел
Iа
I
II
III
IV
(1)
88,9
158,3 191,2
85,8
59,4
(2)
268,5 401,6 804,8 341,3
236,2
(3)
234,0 332,6 546,3 228,6
171,8
Теоретично
3,09
3,04
3,02
3,04
3,09
F1(еm)

Тя ще се осъществява в следната последователност:
1. Избор на формата на връзка. Има два начина за проверка на това коя от трите функции
най-добре отразява закономерностите в
развитието на относителната величина на
текущия масов прираст при всички бонитети.
а) чрез величината на стандартната грешка
на оценката. Тази функция, при която
сумата от квадрата на разликата между
емпиричните и теоретичните значения е
най-малка, може да се очаква, че е найдобра. Получените резултати за тази
разлика се дават със стандартната
грешка на оценката (Sy/x1,x5). За прегледност извлечение от табл. 1, 2 и 3 за отделните функции по бонитети е, както
следва (табл. 4).

Сравнителните данни показват, че емпирическата характеристика е многократно поголяма от теоритичната, а това е едно от необходимите условия за адекватност. Следователно и трите модела отразяват закономерността в
изменението на относителната величина на
текущия масов прираст. Но по-голямата величина на емпиричната характеристика на модели
(2) и (3) е гаранция, че това отражение е поцялостно и следва да се приемат за модел за
зависимостта. За проследяване на тази зависимост най-вероятно ще се използва модел (2), но
това ще зависи и от значимостта на регресионните коефициенти. Следователно и в двата случая аналитично се показа, че моделите (1), (2) и
(3) са адекватни. И това е добре, но то не е достатъчно и единствено условие за избора на модела на връзката.
2. Множествено-корелационен
коефициент.
Този коефициент е следващия обобщаващ
статистически показател, на който трябва да
се обърне внимание при анализа. Той има
най-широко приложение и е с най-голямо
познавателно значение. Неговите резултати
са посочени в табл. 1, 2 и 3. Тези множествено-корелационни коефициенти съгласно
степенуването в математическата статистика [2, 6, 7, и др.] са:
- големи (Ry>0,8) за уравненията свързани с модел (1) и значителен за III бонитет;
- големи (Ry>0,8) и много голям (Ry>0,9)
за уравненията свързани с модел (2);
- много голям (Ry>0,9) за модел (3) и голям само при III бонитет.
Коефициентът на детерминация показва, че
91,6% от измененията в относителната величина на текущия масов прираст се дължат на вли-

Табл. 4. Стандартна грешка на оценката (Sy/x1,x5) по
бонитети
Бонитети
Модел
Iа
I
II
III
IV
(1)
0,993
0,975
1,048
0,961
0,890
(2)
0,652
0,701
0,641
0,617
0,545
(3)
0,580
0,642
0,636
0,616
0,526

Посочените данни за стандартната грешка на
оценката показват, че закономерността в изменението на относителната величина на текущия
масов прираст се отразява приблизително еднакво от трите модела и то при всички бонитети.
Малко по-влошени са резултатите на многофакторния модел (1), по-добри са при модел (2) и
най-добри са резултатите с модел (3).
б) Чрез дисперсионното отношение (F1(ем)).
То представлява на две независими
оценки за дисперсията. Дисперсионното
отношение се определя аналитично като
свързан елемент от математически софтуер. Резултатите са поместени в табл.
(1), (2) и (3), но за прегледност и удобство на анализа се дават във следния вид
по бонитети (табл. 5).
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янието на включените в изследването фактори
и само 8,4% на други, невключени в изследването фактори. Въпреки, че броят на случаите
(насажденията) не е малък е необходимо
(Ry/x1,x5) да бъде изследван за надеждност. Изчисленията показаха, че емпиричният Fкритерий на Фишер (F2(ем)) е многократно поголям от теоретичния, което е необходимо условие за надеждност (табл. 1, 2 и 3). Получените по аналитичен път резултати за моделите (1),
(2) и (3) показаха, че те са адекватни. С благоприятната проверка за адекватност се отговаря
на едно от изискванията при избор на модел на
връзка. На това изискване отговарят големите и
много големите множествено корелационни
коефициенти, но и то не е достатъчно. Важно и
решаващо значение ще има и проверката за
значимостта (надеждността) на регресионните
коефициенти.
3. Проверка на надеждността (значимостта) на
параметрите на уравненията. Върху регресионните параметри, както и върху всички
други останали метрификатори на дендробиометричните показатели оказват влияние
случайните фактори. С цел да не бъдем
подведени от получените резултати, повлияни от такива фактори и да защитим своите
изводи от подобни влияния бе извършена
проверка на параметрите на моделите за
статистическа
надеждност
(значимост).
Проверката премина през всички етапи на
една проверка на хипотезите, т.е. формулирахме нулевата хипотеза, която се гради на
предположението, че всички параметри ще
са незначими (ненадеждни). И съответно
алтернативната хипотеза, която е изградена
на предположението, че по-голямата част от
параметрите ще са значими (надеждни) и
една по-малка част ненадеждни (незначими).
Получените аналитично данни на основата
на параметрични методи потвърдиха алтернативната хипотеза, че по-голямата част от параметрите са надеждни (значими)и само малка
част от тях са незначими (табл. 1, 2 и 3):
- За модел (1) tем>tm , т.е. параметрите са
значими за уравнения (4), (7), (10) и (16) и
незначими за периметър A2 (уравнение
(13) – III бонитет). В този случай, независимо че моделът е адекватен, той не може да се приеме като основен модел на
връзката не само поради това, че параметърът А2 е незначим, но и поради малкия множествено-корелационен коефициент (по-малък или най-много равен) в
сравнение с който и да е еднофакторен
корелационен коефициент. Същевременно проверката показа, че се получа-

ват по-занижени прирастни коефициенти,
които дават занижени резултати при определяне на текущия масов прираст.
- За модел (2) tем>tm, т.е. параметрите са
значими за всички уравнения (5), (8), (11),
(14) и (17). Този модел е адекватен и с
малко
по-добри
множественокорелационни и значими регресионни коефициенти позволи да се получат повисоки (но недостатъчно високи) прирастни коефициенти, които позволяват определянето на по-благоприятна величина
на текущия масов прираст, може да се
приеме като приемлив модел на връзката.
- За модел (3) tем<tm , т.е. параметърът А1 е
незначим за всички уравнения (6), (9),
(12), (15) и (18). Определеният въз основа на изчислените прирастни коефициенти, текущ масов прираст на 27 броя насаждения от II и III бонитет показа, че за
почти всички случаи (26) отклонение от
35-63% при сравнението му с предварително определения текущ масов прираст
на същите насаждения. Това налага заключението, че резултатите от модел (3)
са най-неблагоприятни въпреки адекватността на модела и най-високите множествено-корелационни
коефициенти
(Ry>0,9). Основната и решаваща причина
е незначимостта на регресионните коефициенти A1 при всички уравнения и
всички бонитети.
4. Коефициенти на еластичност. Информация
за приноса на отделните фактори върху зависимата променлива ( Z m
v ), т.е. върху процента на текущия масов прираст ни дават
т.нар „коефициенти на еластичност“. Тяхното определяне се извършва по израза (6.41)
[3]. Получените данни по бонитети са дадени в табл. 6.
Табл. 6. Коефициенти на еластичност по бонитети
Коеф.
Бонитети
на
Моеласдел
Iа
I
II
III
IV
тичност
Еа1
(1)
0,163 0,266 0,234 0,117 0,219
Еа2
(2)
0,563 0,387 0,292 0,337 0,327
Еа1
(1)
0,305 0,230 0,202 0,168 0,190
Еа2
(2)
0,415 0,704 0,458 0,240 0,231

Коефициентът (Еа1) е свързан с фактора възраст (х1), а (Еа2) с фактора кръгова площ на хектар (х5).
Получените резултати (табл. 6) от анализа
(изчисленията) на частните коефициенти на
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еластичност показват, че най-силно влияние
върху процента на текущия масов прираст и при
двата модела (1) и (2) оказва средната кръгова
площ на хектар (х5) следван от средната възраст (х1). Израз на по-голямото влияние са поголемите стойности на коефициента на еластичност (Еаi).

Общо изменението на прирастните коефициенти определени чрез уравненията съответстват на модел (2), които са със значими регресионни коефициенти се показва на фиг. 1 в зависимост от възрастта и на фиг. 2 в зависимост от
кръговата площ на хектар.
6
Текущ масов прираст, проценти от запаса

Текущ масов прираст, проценти от запаса

6
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Кръгова площ, кв.м/ха

възраст, години
III
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Фиг. 1. Изменение на текущия масов прираст в
зависимост от възрастта по бонитети

I

II

III

IV

Фиг. 2. Изменение на текущия масов прираст в
зависимост от кръговата площ по бонитети

На фиг. 3 се дава изменението на прирастните коефициенти, когато се изменя възрастта,
а кръговата площ на хектар се задържа на едно
ниво. И обратно на фиг. 4 е показано изменение

на приратните коефициенти при изменение на
кръговата площ на хектар и задържане на възрастта на едно ниво.
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Фиг. 3. Изменение на текущия масов прираст в
зависимост от възрастта при задържане на кръговата площ на едно ниво
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Фиг. 4. Изменение на текущия масов прираст в
зависимост от кръговата площ при постоянна
възраст

леми (Ry>0,9). Практиката обаче е показала, че
добри резултати при многофакторната регресия
се получават, когато Ry>0,950.
В заключение следва да се отбележи, че изборът на модел (2) като модел на връзката на
текущия масов прираст в зависимост от едновременното комплексно влияние на средната
възраст и средната кръгова площ на хектар не
бе използвана (по изтъкнатите причини) за определяне на прирастните коефициенти, тъй като
ще се получат занижени стойности.
От гореизложеното могат да се направят
следните изводи:

Въпреки, че модел (2), както се установи е
адекватен и единствен със значими регресионни коефициенти на съответстващите му регресионни уравнения (5), (8), (11), (14) и (17), които
не бяха използвани за определяне на прирастните коефициенти, тъй като те ще бъдат занижени величини, а оттам и занижен текущ масов
прираст. Основната причина е недостатъчна
величина на можествено-корелационния коефициент. Неговата стойност по бонитети се изменя
както следва: за Iа бонитет Ry=0,923; за I
Ry=0,893; за II Ry=0,908; за III Ry=0,885; и за IV Ry=0,913. Както се вижда при I и IIIбонитет те са
големи (Ry>0,8), а при Iа, II и IV те са много го-
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1. Множествено-корелационна връзка на текущия масов прираст изразен чрез неговия
процент в зависимост от средната възраст и
средната кръгова площ на хектар се изразява приблизително еднакво от трите конкуриращи се модела (1), (2) и (3).
2. По-голямата част от обобщаващите статистически показателя на трите модела са
близки, от което следва, че:
- Трите изследвани модела са адекватни;
- Множествено-корелационните коефициенти на модел (1) са големи (Ry>0,8); за
модел (2) са големи (Ry>0,8) и много големи (Ry>0,9) и за модел (3) са много големи (Ry>0,9).
- Една част от регресионните коефициенти на модел (1) са значими, а друга са
незначими; при модел (3) всички регресионни уравнения съдържат по един
незначим регресионен коефициент и само съответстващите уравнение на модел (2), (5), (8), (11), (14) и (17) съдържат
значими регресионни коефициенти, поради което той се използва за модел на
връзката на процента на текушия масов
прираст в зависимост от средната възраст и средната кръгова площ на хектар.
3. Прирастните коефициенти (фиг. 1-4) при
всички бонитети намаляват с нарастване на

средната възраст и средната кръгова площ
на хектар. Те намаляват и при една и съща
възраст от добрите към лошите бонитети.
4. Анализът на частните коефициенти на еластичност показват, че най-голямо влияние
върху процента на текушия масов прираст
за бонитета оказва кръговата площ на хектар (Х5), следвана от средната възраст (Х5).
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DEPENDENCE OF CURRENT ANNUAL INCREMENT OF SCOTS PINE STANDS ON
AGE AND BASAL AREA
Evgeni Dimitrov1, Yavor Poryazov1, Toma Tonchev1, Ivailo Markoff2, Ilko Dobrichov1,
Geno Peev2
1
University of Forestry, Sofia, Bulgatia
2
Forest Research Institute, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria
Abstract
The dependence of the CAI of Scots pine stands on age, basal area and site index was investigated. Three models
were tested. The best results were obtained by the hyperbolic model (2). Its coefficients of multiple correlation are 0.8
(for site indexes I and III) or 0.9 (for site indexes Ia, II and IV). The standard error varies from 0.545 (for site index IV) to
0.701 (for site index I). The coefficients of multiple correlation and regression are significant and the model is adequate.
The basal area has a greater impact on the CAI than age. Figures 1-4 show that the percent of the current annual increment decreases with increasing of age and that, for the same age, a better site quality results in a higher percent of CAI.
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Резюме
Разработването на енергийни горски плантации, като възобновяеми източници за производство на дървесни
трески за енергийни цели, са сред приоритетите на ЕС в борбата им за ограничаване на въглеродните емисии и
смекчаване на глобалните климатичните промени. Енергийните култури са алтернативен източник за производство на топлина и електричество, те създават условия за по-балансирана експлоатация на фосилните и ядрените
горива, осигуряват условия за диверсификация на енергийните източници в отделните страни на ЕС и са важен
фактор за устойчивото развитие на суровинните ресурси, селското и горското стопанство, енергетиката и индустрията. В днешно време, редица европейски страни усилено разработват и експлоатират енергийни плантации
от бързорастящи дървесни, храстови и селскостопански култури за добив на енергийни трески – чипс, като гориво за топлоцентрали и електроцентрали. Въпреки, че в нашата страна съществуват подходящи условия за създаването на такива култури, все още няма създадени такива енергийни плантации за индустриален и комерсиален добив на дървесен чипс за производство на топлинна и електроенергия. В настоящата работа е проведено
изследване за установяване на подходящи схеми и технически средства за отглеждане на енергийни плантации
от бързорастящи дървесни и храстови видове с ускорен ротационен цикъл. В зависимост от климатичните и стопанските условия са предложени конкретни агролесовъдски и технологични решения, както и подходящи машини
и средства за създаване на енергийни плантации у нас.
Ключови думи: възобновяема енергия, дървесен чипс, енергийни горски плантации.
Key words: renewable energy, wood chips, energy wood plantations.
JEL: Q23.

който всяка страна се очаква да постигне своята
цел до 2020 г. Съгласно тези планове 20% от
тоталната енергия трябва да се достави от възобновяеми източници, като в това число повече
от половината е енергия от биомаса. Общото
енергийно потребление от биомаса за 2010 г. е
над 83 Mtoe. За производство на топлина са използвани 70%, електричество–12% и биогориво
–18%. Отоплението се очаква до 2020 г. да остане основен сектор за потребление на биоенергия. Като се има предвид, че енергията за
отопление е повече от половината от крайното
енергийно потребление (КЕП), биомасата ще
продължава да бъде основен сектор на ВЕ за
страните от ЕС. За да се задоволи търсенето на
енергия се предвижда доставките от биомаса в
ЕС да се увеличат. Производствените сектори,
които са базирани на горското стопанство осигуряват по-голямото количество от биомаса и
тази тенденция ще продължи до 2020 г., като
относително по-голямо увеличение се предвижда да дойде от селското стопанство. Произведената енергия от твърда биомаса от горското и
селското стопанство и отпадъчна биомаса за
периода до 2020 г. са изобразени на фиг. 1 [1].
В съответствие с Директива 2009/28 на Европейския парламент през 2010 нашата страна
прие национален план за действие за ВЕ
(NREAP), който кореспондира с цел „20-20-20”
на енергийната политика на ЕС. Целта на плана

Увод
Глобалните климатични промени оказват
силно влияние в моделите на производство и
потребление на енергия в съвременния свят.
Една от най-важните задачи днес е да се ограничат емисиите от парникови газове, включително въглеродния диоксид. Страните от ЕС са
в стратегически преход от фосилни горива, а в
някои случаи и атомна енергия,към възобновяема енергия (ВЕ). Брутното вътрешно потребление на енергия от възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ) за периода 2006–2010 г. в ЕС е
нараснал от 123,4 до 172,3 Mtoe годишно [3].
Биомасата е ВЕ, която е неутрална по отношение на въглеродните емисии и може да осигури
значителни икономии от парникови газове при
производството на топлинна и електрическа
енергия. В настоящия етап от развитие на енергетиката, Европейската асоциация за биомаса
[1] стигна до извода, че биомасата има найголям потенциал за постигане на ефективни
въглеродни спестявания [2]. В сравнение с другите технологични съоръжения, базирани на
производството на енергия от фосилни горива,
биомасата може да намали въглеродните емисии до 90%.
През 2010 г. държавите от ЕС-27 разработиха национални планове за действие за използване на енергия от ВЕИ (NREAP). Тези планове
включват подробни “пътни карти” за начина, по
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за 2010 година е 119 Mtoe, което представлява
почти 70% от всички ВЕИ. Отоплението е найголемия сектор за потребление на биоенергия,
отчитащ 72% от крайното енергийно потребление (КЕП). Като се има предвид, че отоплението
обхваща повече от половината от КЕП в Европа,
биомасата ще продължава да бъде ключов сектор за страните от ЕС. Средното годишно производство на електричество от биоенергия за
последното десетилетие е нараснало с 13,5%,
което представлява 12% от крайното електропотребление в ЕС. Средният дял на биомасата
в КЕП на страните членки на ЕС за 2010 г. достигна 7,6%. Със своите 7%, България заема
средно положение спрямо другите Европейски
страни. Трябва да се отбележи обаче, че тази
биомаса се състои предимно от дърва за огрев.
Новата екологична и енергийна политика на
ЕС поставя няколко нови предизвикателства
към горския сектор. Пътната карта за ВЕИ цели
да се повиши сигурността на енергийните доставки в ЕС и да се ограничат емисиите от парникови газове. Това трябва да доведе до поширокото използване на дървесна биомаса за
производство на енергия. Като се има предвид,
че биомасата осигурява близо 80% от общото
потребление на биомаса в ЕС, увеличеното
търсене на ВЕ неизбежно ще продължава да
засилва конкуренцията за дървесина, особено в
сектора на дървесните плочи и целулозата. В
този контекст, държавните институции по управление на горите, ще бъдат изправени пред натиска да балансират новите политики и очаквания на различните клиенти на дървесина.
Планът за действие в горските стопанства на
ЕС (EU Forest Action Plan – COM (2006) 302) дава рамката за действие в горскостопанския отрасъл на ниво EC и страните членки и е инструмент за координация между действията на ЕС и
горските политики на отделните държави.Постоянният комитет по горско стопанство
при ЕС подпомага изпълнението на плана за
действие за биомасата, в частност развитието
на пазарите за пелети и енергийни трески и
предоставянето на информация на собствениците на гори, относно възможностите за производство на енергийни суровини. Постоянният
комитет по горско стопанско в ЕС изтъква, че
страните от Централна и Източна Европа, в които държавните гори са преобладаващи, трябва
да акцентират върху насърчаване използването
на отпадъците от горското стопанство и свързаните с него индустрии.
Основната разлика между енергията от биомаса и останалите форми на ВЕ (водна, вятърна и соларна) е, че първичният източник в първия случай може да бъде произведен и събран
чрез разходване на средства, докато при оста-

Източник: AEBIOM.

Фиг. 1. Тенденция в производството на енергия от
твърда биомаса в ЕС27

е да се осигури устойчив преход към ниско въглеродна икономика, основан на съвременни
технологии и широко използване на възобновяеми енергийни източници. С него се въвежда
рамка за насърчаване развитието на възобновяема енергия, като нашата цел е ВЕ да достигне минимум 16% от общото производство на
енергия, като в това число относителния дял на
биомасата да е 36%. В съответствие с този план,
в новия Закон за горите (чл. 88, параграф 5) се
предвижда енергийните култури от бързорастящи дървесни видове за ускорено производство
на биомаса, попадащи в горските територии (т.
2) и земеделските земи или урбанизираните територии (т. 4), да не се стопанисват като гора [9,
15]. С този акт се допуска, като приоритет на
енергийните култури да бъде производството
на биомаса.
1. Значение на биомасата в енергийната политика на Европейския съюз и България
Биомасата е най-големия източник на ВЕ в
рамките на ЕС. Развитието на ВЕИ и делът на
биомасата в общото енергийно потребление на
ЕС от 1995 до 2008 г. е представено на фиг. 2
[1].

Източник: AEBIOM.

Фиг. 2. Развитие на ВЕИ и дял на биомасата в общото енергийно потребление в ЕС-27

Брутното вътрешно потребление на биомаса
в Европа, според годишния доклад на AEBIOM
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бяваната понастоящем биомаса се състои главно от дърва за горене. Трябва да се отбележи,
че голяма част от използваните у нас битови
отоплителни уреди, работещи с дърва са от постаро поколение и имат нисък КПД, като топлинните загуби надхвърлят 60%. За целта са
необходими подходящи механизми за стимулиране на производството и употребата на съвременни и по-ефективни котли и отоплителни системи. Според Министерството на земеделието и
храните, доставката на биомаса може да се
увеличи главно от горското и селско стопанство,
в това число и енергийни култури. Произведените у нас твърди горива от дървесина, като енергиен чипс, пелети и брикети са все още в ограничени количества. За производство на пелети
и чипс се използват главно дърва за горене и
отпадъчна биомаса от дърводобива, дървообработващата и целулозната промишленост. Отпадъчната биомаса от земеделието се използва
основно за производство на брикети. Енергийните култури понастоящем се отглеждат на малки площи и все още нямат индустриално значение.
Националният план за действие в областта
на ВЕ в България (NREAP) предвижда увеличение дела на биомасата в общия енергиен баланс. Според плана, общото количество произведена енергия от биомаса до 2020 г. трябва да
достигне 1 073 ktoe, а тази от топлоелектрически инсталации – 91 ktoe, като в това число произведената електроенергия се очаква да достигне 871 GWh. Количеството от произведена
енергия и инсталираната мощност у нас в периода 2010÷2020 г. са представени в табл. 1.

налите форми, „горивото” (вода, вятър и слънчева радиация) е свободно и достъпно само при
наличие. Биомасата може да се използва директно за производство на топлинна енергия –
на ниво домакинства, чрез отоплителни печки и
водогрейни котли и на обществено ниво, чрез
отоплителни или топлоелектрически съоръжения. В по-голям мащаб, биомасата като суровина може да се използва за съвместно изгаряне в
ТЕЦ с въглища. Биомасата има потенциала да
бъде неутрална по отношение на въглерода и
по принцип може да редуцира емисиите от въглероден диоксид във всички енергийни сектори
(фиг. 3). Интересът към експлоатацията на биомасата като ВЕ в нашата страна се подсилва и
от политиката за сигурността на енергийните
доставки и диверсификацията в областта на
селското и горското стопанство, както и за развитието на селските райони.

Фиг. 3. Циркулация на въглеродни емисии при
производство на енергия от дървесна биомаса

Биомасата е сред най-широко експлоатираните възобновяеми ресурси у нас [10]. Употре-

Табл. 1. Произведена в България енергия от твърда биомаса и налични мощности за периода 2010–2020
Показатели
2010
2012
2014
2016
2018
2020
Производство на енергия, [ktoe]
734
790
888
963
1003
1073
Топлоелектрически инсталации, [ktoe]
5
14
25
40
65
91
Налична мощност, [MW]
0
22
102
209
144
168
Произведена електроенергия, [GWh]
0
122
559
1160
783
871
Източник: NREAP, МИЕТ-България (1ktoe=41868 GJ).

Биомасата е ВЕИ с най-висок потенциал у
нас и с различни възможности за приложение –
като суровина за производство на пелети и брикети и енергийни трески, като гориво за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, за производство на биогаз и за директно изгаряне за отопление. За тази цел се
предвижда по-пълното усвояване на отпадъците
от горското и селското стопанство и дървопреработващата индустрия. Прогнозните оценки за
произведената енергия от биомаса у нас от различните стопански сектори за 2015 и 2020 г. са
дадени на фиг. 4 [5].

Източник: МИЕТ - България, NREAP.

Фиг. 4. Прогнози за произведената енергия от биомаса за 2015 и 2020 г.
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издънки трябва да са в добро жизнено състояние минимум 5 ротационни цикъла. Като ротационни култури, те имат предимството да предлагат сигурна и ритмична доставка на биомаса
за топлоцентралите. Разработването на промишлени SRC енергийни плантации за добив на
биомаса е сравнително нов и все още недостатъчно разработен сектор в нашата енергийна
индустрия. Това са нов вид култури, които издигат нови проблеми и предизвикателства, но
предлагат и допълнителни ползи за земеделските производители, местните общини и околната среда.
През последните години в различни Европейски страни бяха проведени проучвания за
определяне продуктивността на енергийни
плантации при определени почвени и климатични условия. От тези опити бе установено, че основно влияние върху избора на определен дървесен вид и клон за даден район зависи основно
от способността им за развитие при конкретните
климатични ограничения – валежи, максимална
и минимална температура на въздуха и почвата,
от почвената среда, а при необходимост и от
достъпа до вода за напояване.
Международен екип от специалисти, работещ по проект „4FCROPS” проучи и картографира климатичните зони в Европейския съюз. В
него бяха зонирани растителните видове, подходящи за енергийни плантации [16]. Според
това проучване, територията на нашата страна
попада в три климатични зони – Континентална,
Панонска и Северносредиземноморска. Континенталната зона заема по-голямата част от
страната ни, Панонската доминира в равнините
алувиални басейни, долините на големите реки
и Черноморското крайбрежие, а в Северносредиземноморската попадат югоизточните и найюжните части на България. Като перспективни
дървесни видове за първите две зони са препоръчва върбата и тополата, а за последната –
тополата и бялата акация.
Площите в ЕС, където до 2010 г. са разработени индустриални енергийни култури от краткотурнусни горски плантации са около 32 800 ha,
като от различни клонове на върба са 27 200 ha
и от топола – 5 600 ha [1]. Въз основа на рамковите проекти RENEW и 4FCROPS [14, 16] за наличните земи, подходящи за производството на
биомаса, наскоро бяха направени прогнозни
оценки за ситуацията през 2020 и 2030 г. Тези
оценки са направени по модел, разработен по
проекта RENEW за разпределение на земята,
при който се определя излишъка от земя, който
е подходящ за енергийни култури след като бъдат задоволени нуждите от производство на
храни и фуражи [14]. Резултатите от този проект
показват, че 80% от наличната земеделска земя

2. Стратегия за развитие на енергийните култури
Енергийните култури са специално създадени насаждения за добив на биомаса, предназначена за производството на енергия. Според
Техническия доклад на Европейската асоциация
по околната среда от 2007 г. (EEA, Technical
Report №12/2007), ресурсите на Европейските
горски стопанства и отпадъчните продукти от
горската промишленост са недостатъчни за постигане целта на ЕС-27 в областта на производството на биомаса. Според същия доклад, енергийните култури от селското стопанство в дългосрочен план трябва да осигурят допълнително
количество от биомаса. Енергийният потенциал
на земеделските земи в Европа, съвместим с
опазване на околната среда, през 2030 г. може
да достигне до 142 Mtoe. За сравнение, през
2010 г. е произведена биомаса с енергиен еквивалент 47 Mtoe. Подобно развитие може да настъпи, ако бъдат създадени нови високопродуктивни енергийни култури. Тези култури ще позволят на страните от ЕС да разнообразят своите енергийни източници, ще осигурят допълнителен доход на земеделските производители и
ще ограничат въглеродните емисии.
Енергийните горски култури, популярни като
SRF или SRC култури са агролесовъдски системи, които се стопанисват върху земеделски или
горски земи. като краткотурнусни издънкови
плантации с къс ротационен цикъл. Жизненият
цикъл на една такава култура е между 20 и 30
години. Плантациите за добив на биомаса са
агролесовъдски системи, които не приличат на
традиционното горско стопанство или земеделско производство. Концепцията на SRF културите се състои в отглеждането на бързорастящи
дървесни видове с гъста схема на садене
(8 000-15 000 бр./ha), с прилагане на интензивна
агротехника и висока степен на механизация
във всяка една от производствените фази, като
в края на всеки ротационен цикъл насаждението
се изсича. След всеки цикъл, културата се регенерира чрез нови леторасли, израстващи от останалите на корен пънчета. За първоначално
залесяване се използват бързорастящи дървесни видове и храсти, отличаващи се с висока
производителност и издънкова способност. Като
подходящи SRF култури за нашите климатични
условия се препоръчват специално селектираните хибридни клонове на върба и топола, а за
по сухите месторастения – акацията. Те се садят сравнително лесно, имат бърз растеж и осигуряват висок добив от биомаса на единица
площ. Тези култури образуват гъст дървостой и
се изсичат през интервал от 2 до 5 години. Културите се регенерират чрез издънки, като тези
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в настоящия момент е обработваема земя, докато останалата част може да се насочат за отглеждане на енергийни култури. В прогнозите за
развитие на земеделските земи са включени
още два важни критерия: 1) нарастване на селскостопанските добиви и 2) демографските промени. Въз основа на това е направена прогнозна оценка, според която съществува тенденция
за освобождаване на допълнително количество
земя от хранителни и фуражни култури. В изводите на проекта се прогнозира, че наличната
земя за нехранителни култури през 2020 г. ще
нарасне до 20,5 млн. ha, а през 2030 г. – до 26,5
млн. ha. Страните с най-голям потенциал от земяпрез 2020 г. в низходящ ред ще са Испания,
Германия, Полша, Франция и Румъния, а през
2030 г. – Полша, Германия, Испания, Румъния и
Франция. В същия сценарий, освен посочените
страни, които имат сравнително поголяма територия, значителна роля ще играят България и
Унгария. Въз основа на констатациите по проекта „4FCROPS”, на фиг. 5 са представени прогнозни оценки, като процент от излишъка на земеделска земя по региони в ЕС за 2020 г.

та на необработваните земеделски земи в България в края на 2010 г. е била 461 142 ha, включително 348 118 ha изоставени земи. За да се
насърчи използването на тези земи за създаване на енергийни култури за производството на
биомаса са предвидени субсидии по Европейския фонд за развитие на селските райони.
В днешно време, много страни в ЕС 27 усилено разработват плантажни системи за производство на биомаса от горски дървесни видове.
Тези системи се основават на издънковия подход, при който биомасата се добива в сезона на
покой, а останалите на корен пънчета генерират
нови издънки за следващия вегетационен сезон.
Този подход за отглеждане на енергийни култури е подходящ за нашите климатични условия и
въпреки, че у нас има проучвания върху този
вид култури, все още няма сериозни инвеститори, които да индустриализират тази концепция и
да разработят промишлени SRC култури за
производство на биомаса. Отглежданите понастоящем интензивни култури от топола и върба
са предназначени за целулоза и дървесни сортименти. Като следствие от енергийната политика на ЕС, нарастването на цените на петрола
и ограничаването на парниковите газове, много
скоро се очаква и в нашата страна да се засили
инвестиционния интерес към разработване на
SRC плантации за биомаса.
3. Разработване на енергийни горски плантации
Бързорастящите издънкови култури, с цикъл
на прибиране между 2 и 5 години притежават
огромен потенциал за производство на твърда
биомаса. За изпълнение на заложените цели в
Европейската Бяла книга в областта на ВЕ е
изчислено, че близо 4,5% от общата земеделска
площ в рамките на ЕС (6,3 млн. ha) трябва да
бъде залесена с издънкови енергийни култури
[2]. Схемите за подпомагане на европейските
фермери в областта на селското стопанство
включват възможността за използване на мандатни обработваеми земи за отглеждане на
енергийни култури, включително краткотурнусни
SRC култури. По такъв начин, в комбинация с
развиващия се пазар за енергийни трески и пелети, настоящата политика на ЕС за земеделските субсидии укрепва позицията на енергийните горски култури за производство на биомаса и
създава нови източници на доходи на фермерите в разрастващия се пазар за биоенергия в
Европа

Източник: 4Fcrops.

Фиг. 5. Прогнозен относителен дял на излишък от
земеделска земя в ЕС през 2030 г.

Най-висок процент на излишък от земя за
2020 г. се очаква да бъде локализиран в централна Испания, Германия, Полша, България и
Гърция. За 2030 г. прогнозите сочат, че районите, които ще имат най-висок процент от потенциални площи за енергийни плантации (над
20%), се очаква да бъдат установени в централните и източните части на Испания и Германия,
в западните части на Полша и Унгария и в Северна България. Според официалните данни на
Министерство на земеделието и храните, площ-

3.1. Избор на място и посадъчен материал
Местоположението на плантацията е от много голямо значение. Като се има предвид, че
очакваната продължителност на живота на SRC
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културите в умерения европейски пояс е около
25-30 години, а по-голямата част от разходите
са концентрирани в първата година, то решението за създаване на една SRC култура ще се
отрази върху управлението и стопанисването на
дадена ферма в продължение на много години.
Това означава, че всяка грешка, която бъде
направена при избора на място за културата ще
има негативно икономическо влияние, което
последствие трудно ще бъде коригирано.
Климатични условия. Върбата е дървесен
вид с голяма толерантност към различни климатични и почвени фактори и се считат за найподходящия вид за залесяване с SRC култури в
районите на Централна и Северна Европа. В
сравнение с върбите, тополите се развиват подобре при по-топъл климат и имат по-малки
изисквания по отношение на водата. Те са поподатливи на измръзване и заради ниската им
зимна устойчивост тяхната климатична област е
по-ограничена. Поради тази причина се счита,
че в сравнение с почвените, климатичните фактори в много по-голяма степен са определящи
при избора на местоположение на тополови
SRC плантации.
Водни ресурси. Върбата се отличава с много
високо ниво на евапотранспирация и способността си да издържа на сезонни наводнения.
Но кореновата система не може да оцелее дълъг период в анаеробни условия, поради което
постоянно наводнените площи не са подходящи
за създаване на култури. При годишни валежи
по-високи от 575÷600 mm/m2, върбите са в състояние да осигурят значителни добиви от биомаса. При възможност за напояване с отпадни
води и при условие, че ще се осигури добро
снабдяване с необходимите хранителни вещества, тогава могат да бъдат избрани и по-сухи
райони, тъй като напояването ще компенсира
по-слабите валежи.
Подпочвена вода. За осигуряване на високи
добиви на биомаса се счита, че подпочвените
води трябва да са не по-ниски 120÷150 cm. Поради тази причина, леките песъчливи почви не
са много подходящи за SRC култури. Напояването с отпадъчни води в известна степен може
да улесни интродукцията на културите на площи
с по-дълбоки подпочвени води.
Почва. Органичните и торфените почви
трябва да се изключат, като подходящи за SRP
култури, тъй като по-тежките машини не могат
да работят върху такива терени. Процесите, които се развиват в торфените почви водят до
създаване на анаеробни условия, вредни за
развитие на корените на бързорастящите видове. Най-подходящи са глинесто песъчливите и
леките глинести почви с добра аерация и задържане на влагата. Като се има предвид, че

правилната площ е от решаващо значение за
висок добив, се счита, че най-подходящи за
енергийни SRC култури са равнинните терени с
дълбоки минерални почви, богати на хранителни вещества и органични материали. Но тези
почви също така се предпочитат за производство на хранителни и фуражни култури, поради
което се налагат известни компромиси.
Инфраструктура.Наличната инфраструктура е важен фактор, който трябва да се има
предвид при избор на площта за SRC култура.Рентабилното отглеждане на SRC култура в
повечето страни изисква експлоатацията на потежки технологични и транспортни машини. Инфраструктурата включва пътнотранспортната
мрежа, която да осигурява логистиката на SRC
културата през целия жизнен цикъл, като се започне от подготовката на площта и доставката
на резници и се завърши с добива и експедицията на добитата биомаса. Когато се използват
отпадъчни води е необходима подходяща снабдителна и тръбопроводна система за отвеждане
на тези води до плантацията. Друго важно изискване е да няма кабели с високо напрежение,
провисващи по-ниско от 6 m над земята, тъй
като тополите и върбите при 3-4 годишен ротационен цикъл могат да израснат на височина до
8 m.
Разстояние до крайния потребител. Голямо предимство при избора на място е в близост
да има топлоенергийна централа, която да изкупува биомаса, тъй като с нарастване на превозното разстояние пропорционално нараства и
цената на биомасата, което намалява рентабилността на производството. Допустимото разстояние от плантацията до крайния потребител
зависи от редица фактори, като сред тях по
важни са капацитета на транспортните средства,
гъстотата на пътнотранспортната мрежа и цената на горивата. В различните проучвания се
препоръчва максималното разстояние от културата до крайния потребител да е не повече от
40÷80 km [4]. Според цената, която крайният
потребител е готов да заплати за биомасата и
разходите за нейното производство, транспортните разходи могат да имат ключова роля в ограничаване на района, който може да се използва за създаване на енергийна SRC култура.
Взаимовръзката между средната цена на един
тон свеж дървесен чипс в насипно състояние
(плътност 350kg/m3) и превозното разстояние е
показана на фиг. 6.
Залесяването със SRF култури изисква добро познаване на производствения процес. Климатичната зона, в която попада страната е подходяща за отглеждане на топола, върба, трепетлика, елша, бяла акация и др. Преди да се
пристъпи към търсене на посадъчен материал
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голям издънков потенциал и типична форма на
короната.
Критерии за избор на посадъчен материал:
1) Подходящи видове и клонове за местните
условия; 2) Продуктивност и клонова издънкова
способност след редовна сеч; 3) Устойчивост
към болести; 4) Типична форма на короната; 5)
Посадъчен материал от лицензирани горски
разсадници. За намаляване на рисковете от заразяване на растенията, понякога се насърчава
засаждане на 4÷8 клона в отделни редове или
блокове в рамките на една плантация.
От икономическа гледна точка, важен фактор
при избора на посадъчен материал е потенциалният добив на биомаса от единица площ. От
енергетична гледна точка се дава приоритет на
видовете с по-голяма калоричност и по-ниско
пепелно съдържание. Някои от основните технологични и технически характеристики на SRF
култури от топола, върба и бяла акация и добитата от тях биомаса са представени на табл. 2.
Маржовете от печалбата на реализираната
биомаса в някои страни са по-големи от тези в
други, поради субсидиране на определени култури. Този факт също е от значение при създаване на SRF култура и фермерите трябва да
знаят за наличието на програми за субсидиране.
От друга страна обаче, политиката на субсидиране може да се променя във времето, поради
което временното субсидиране не трябва да е
основен мотив за инвестиране в индустрията с
енергийни култури.

Фиг. 6. Зависимост между цената на един тон свеж
чипс с плътност 350 kg/m3 и превозното разстояние, EUR/t

трябва да се направи пълна оценка на микроклимата на предложената за залесяване площ.
Трябва да се дава предпочитание на разсадниците, притежаващи необходимия лиценз за производство на съответния дървесен вид, тъй като
техният посадъчен материал е продукт на целенасочени размножителни програми и притежава
високо качество и предвидими показатели.
Програмите за размножаване на хибридни клонове върби и тополи осигуряват непрекъснато
нови продукти, с висока производителност и подобрена толерантност към различните рискови
фактори. Освен за висока продуктивност и устойчивост срещу болести, и вредители, критерият за избор трябва да обхваща и клонове с

Табл. 2. Технологични и технически характеристики на енергийни култури и добитата от тях биомаса
Показатели
Върба
Топола
Бяла акация
Гъстота на културата, [бр/ha]
18-25,000
10-15,000
8-12,000
Години за една ротация
3-4
1-3
2-4
Средна височина при сечта, [m]
3,5-5,0
2,5-7,5
2,0-5,0
Среден диаметър на дънера при сечта, [mm]
15-30
20-50
20-40
Дървесна свежа маса при сечта, [t/ha]
30-60
20-45
15-40
Влажност при сечта, [%]
53-55
49-52
35-38
Добив на суха маса на година, [t/ha/г СM]*
8-15
9-18
5-12
Долна топлинна стойност, [MJ/kg СM]
16,7-18,4
17,7
18,5
Горна топлинна стойност, [MJ/kg СM]
18,6-20,2
19-19,7
19,5-19,9
Производство на енергия, [GJ/ha]
270-315
180-300
120-200
Съдържание на пепел, [%]
2,0
1,5
2,5
Забележка: * СM – суха маса.

Дървесните растения, в сравнение с едногодишните земеделски култури имат много подълбока и силно развита коренова система и са
по-ефикасни в намирането на вода и хранителни вещества в дълбоките почвени слоеве, но
при циклично повтарящата се оран в земеделските площи на дълбочина 30-40 cm, се образува
уплътнен горен почвен слой [10]. Това създава
проблем за развитието на корените на дървесните култури. За създаване на оптимални усло-

3.2. Технология за отглеждане на SRF култура
3.2.1. Подготовка за залесяване
Технологичните операции за подготовка на
SRC площите за залесяване в повечето случаи
се извършват с конвенционална земеделска
техника. Енергийните култури са трайни насаждения и след като веднъж се установят, те се
експлоатират поне 20 години. Поради тази причина, подготовката на площта, основната обработка и култивирането са много важни операции.
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вия за проникване на корените е необходимо
риголване на дълбочина до 80-100 cm. Това ще
осигури правилно развитие на дървесните корени и ще подобри. Поради по-високите разходи
за операцията по риголване, тя може да се замени с кръстосано дълбоко разрохкване до 100
cm, последвано от оран до 30 cm. Този начин на
обработка има допълнителното предимство, че
почвата от по-дълбоките слоеве, която е побогата на хранителни вещества и е достъпна за
корените на дървесните видове, не излиза отгоре и така остава недостъпна за плевелната растителност. За да се осигури рохкав повърхностен слой, след основната обработка, почвата
трябва да се дискува или бранува. При периодично наводнявани площи, подготовката се състои от кръстосано обработка с дискови плугове
с верижни трактори. На заливни площи, преградени с диги и по поречията на реките, подготовката може да включи изкопаване на канавки,
изграждане на дренажни настилки върху повлажните места и няколко кратна обработка с
дискови, ротационни или шнекови плугове.

При садене в единични редове, разстоянието
между редовете може да бъде от 150 cm до 250
cm, а разстоянието в реда от 40 cm до 60 cm,
като при тази схема могат да се засаждат между
7000 и 16000 резника на хектар. При двойните
редове, междуредовото разстояние е 150÷250
cm, а между тях е 70÷80 cm, разстоянията в редовете са малко по-големи – 70÷80 cm, като
гъстотата е между 8000 и 13000 растения на
хектар.
Разстоянието между редовете е от значение
за вида на прибиращата техника. Повечето машини могат да работят и при двете схеми, но
ако се използва машина, предназначена за
двойни редове, за работа в единични редове,
това ще намали нейната производителност. Това изисква преди залесяване да се предвиди
вида на машините, които могат да се използват
през следващите 3-4 години. За по-къси ротации
се изискват по-малки разстояние в редовете, а
за по-дълги, когато стъблата достигат по-голяма
височина, тези разстояния трябва да са поголеми, особено ако това се прави с харвестери
(повалящо-секачни машини). След като отсекат
стъблото, повечето от тези машини полагат
стъблото хоризонтално и след това го подават в
секачното устройство. Ако дърветата са повисоки от 5-6 m, по-дебели и клонести, тесните
междуредия ще увеличат опасността от закачане на дърветата по време на повалянето, което
ще блокира работата на машината.
Гъстата схема на садене предполага повисока степен на механизация, но въпреки това
саденето може да е около 30% от общия размер
на разходите [11]. Това се дължи най-вече на
разходите за резници, поради което е важно да
се прилагат техники, които да намалят тази тежест върху общите разходи. За подобряване
качеството и механизиране на садене съществуват различни видове садилни машини.
Садилни машини. Верижната машина “Rotor”
е създадена специално за садене на тополови
резници в Италия. Тя може да сади резници с
дължина 20-25 cm. Две такива садилни машини
могат да бъдат съединени и да се агрегатират
заедно към един трактор, като за едно минаване
на агрегата позволяват едновременно да се засаждат по два реда. Стъпковата машина „Salix
Maskiner AB” на „Step Planter” е разработена в
Швеция специално за кратко турнусни издънкови върбови култури. Тя служи за садене на дълги пръти (леторасли) с дължина 1,2÷1,8 m, кат ги
нарязва по време на саденето на отделни резници с дължина 20÷25 cm. С нея могат садят
едновременно 2 и 4 реда. Садилната машина
„Quick-wood” е проектирана за садене фиданки,
но може да се използва и за садене на резници

3.2.2. Садене
Саденето трябва да се извърши в началото
на пролетта. SRC културите от върба и топола
се залесяват чрез стъблени резници, които имат
редица предимства пред вкоренените фиданки:
1) облекчено производство; 2) посадъчният материал може да се съхранява по-дълго и лесно
в тъмни хладилни помещения при температура
2 (±1) ºC; 3) саденето може да се механизира
напълно. Резниците се нарязват от леторасли с
дължина 20-25 cm и с минимален диаметър 5
mm [7]. В зависимост от дължината на ротационния цикъл и дървесния вид, саденето може да
се извършва в единични или двойни редове
(фиг. 7).

Фиг. 7. Схема на садене на резници от топола и
върба
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в един ред. Садилната машина „Berto” може да
сади резници и фиданки в един ред.

вени типове се нуждаят от различен начин на
торене: площите с по-глинести почви са с поголеми запаси от хранителни вещества в дълбоките слоеве, а песъчливите почви е много вероятно да се нуждаят от по-засилено торене.
Торенето на SRC култури, независимо от почвените условия, не се препоръчва в годината на
залесяване, тъй като по-слабо развитите корени
на младите растения не са в състояние да усвояват пълноценно наличните хранителни вещества, а едно ранно торене ще стимулира плевелите. По-добре е да се направи втората година,
когато културата ще имат по-развита коренова
система и по-голяма склопеност [11].
Контролът върху вредителите и болестите е
от голямо значение за SRC културите. Химичните обработки са сравнително скъпи мероприятия, които трябва да се провеждат само при
риск за оцеляване на плантацията [12]. Първата
и основна стъпка за успешния контрол е изборът на подходящи клонове. Като се имат предвид условията на терена, клоновете трябва да
се избират така, че да съответстват в по-голяма
степен на условията на околната среда. Ограничаването на стреса, породен от климатичните
и почвени фактори е много важно средство за
контрол на атаките на вредителите и болестите.
Напояването на енергийните плантации може да увеличи рандемана, но това е скъпа дейност и тези разходи не са много оправдани,
особено когато се използват помпени инсталации за подаване на вода. Въпреки това, в някои
случаи може да се наложи напояване, например
в първата година за улесняване вкореняването
на резниците и като спешна намеса в случай на
суха пролет. Висока производителност може се
постигне с достатъчно количество на валежи
през вегетационния сезон През този период
върбите имат нужда от 1 mm/m2 валежи на ден
[13]. Високата транспирационна способност на
върбите може да се използва за фиторемидиация на течни отпадъци. По такъв начин се съчетава обслужването на околната среда с производството на биомаса, което води до увеличение на добивите и икономическо решение за
изхвърляне на течните градски отпадъци [3].

3.2.3. Отглеждане на SRC култури
Върбата и тополата, като пионерни видове
имат ниска конкурентоспособност. Почвоподготовката и борбата с плевелите са от много голямо значение преди саденето [12]. Резниците
се садят през първия вегетационен сезон и по
това време те не търпят конкуренцията, а плевелите могат да компрометират плантацията.
Опитът показва, че лошият контрол или недобро
управление на плевелните растения в SRC
плантациите е сред основните причини, които
принуждават фермерите да заменят SRC културата с друг вид култури. През първите две години се прилагат механични обработки с помощта
на лемежни или фрезови култиватори, подобно
на земеделските култури. Поникването на едногодишни плевели за 3-6 месеца след засаждането може да се предотврати чрез пръскане с
хербициди с остатъчно действие. Това ще даде
възможност на резниците да се развият и създадат покривен склоп за естествено потискане
на плевелите. Въпреки своевременната обработка на площта, понякога плевелите могат да
се превърнат в проблем за културата. Коригиращите обработки са сравнително скъпи и крият
риск от увреждане на растенията. За минимален
контакт с листата на растенията може да се използва контактна хербицидна смес чрез аерозолно пръскане под ниско налягане. След добива на дървесината има известно количество покълнали плевелни семена, които ако не се контролират на време могат да се превърнат в
проблем. Третирането на културата след добива е по-безопасно, като най-ефективно е цялостно пръскане в ранна пролет, преди поява на
издънките. За целта се използват контактни
хербициди и хербициди с остатъчно действие
[12]. След като плантацията е вече установена,
издънките лесно заглушават плевелите, дори
след тяхното поникване. След това може да се
извършва само механична обработка.
Цикличният добив на биомаса води до извличане на хранителни вещества от почвата. Тополите и върбите имат сравнително по-ниски
изисквания към хранителни вещества. Независимо от това, поради интензивното производство на биомаса е добре периодично внасяне на
известни количества торове. Когато SRC се отглеждат върху предишни обработваеми земи,
корените могат да достигнат хранителните вещества в по-дълбоките слоеве, където са акумулирани от миналите агротехнически наторявания. Торенето трябва да възстанови само
хранителните вещества, изнесени от площта
заедно с добитата дървесина. Различните поч-

3.3. Възстановяване на площите
Отстраняването на пъновете и корените в
края на жизнената дейност на плантацията,
според начина на бъдещото стопанисване на
площта, може да се извърши с различни техники и машини. Пъновете могат да се унищожат
през пролетта, чрез третиране със системен
хербицид или да се изкоренят през зимата, след
последната сеч. Ако културата, която следва да
се отглежда не е така взискателна към почвоподготовката, пъновете и по-големите корени
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могат да се изкоренят с фрезови раздробяващи
машини [10]. След това се извършва дълбока
оран до 25-35 cm. Останалите в почвата корени
могат да бъдат извлечени чрез брануване. В
случаите, когато отново ще се залесява енергийна SRC култура, за да се избегне риска от
развитие на болести по корените, поне една година след изкореняването на старата култура
трябва да се отглежда различен вид култура.

станции и научни организации за развъждане на
бързорастящи видове сочат, че в нашата страна
съществува висок потенциал за отглеждане на
енергийни култури. За това допринасят и последните изменения в Закона за горите и съответните нормативни разпоредби за развитие на
ВЕ от биомаса, както и подходящи финансови
инструменти, като мерките за развитие на селските райони и др., които да стимулират нашите
фермери да отглеждат енергийни култури. Въпреки това, у нас все още няма плантации за индустриален добив на биомаса за производство
на чипс.
За разработване на енергийни SRC плантации е необходимо да се създаде подходяща
нормативна база и пазарни условия, чиято цел
да е насочена към:
1. стимулиране на производството и потреблението на енергиен чипс;
2. уреждане на отношенията между производителите и потребителите на чипс;
3. установяване на ефективен пазар за търговия с чипс, като част от пазара за възобновяема енергия.

Фиг. 8. Рециклиране на SRC култура с фрезова
раздробяваща машина
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Изводи и препоръки
В настоящата работа е проведено изследване за установяване на подходящи схеми за отглеждане на енергийни плантации от бързорастящи дървесни и храстови видове с ускорен ротационен цикъл. За целта са предложени подходящи агролесовъдски и технологични решения, както машини и средства за отглеждане на
енергийнни плантации у нас.
Нашата страна понастоящем изпълнява поетите ангажименти за производство на ВЕ от биомаса. Това се дължи главно на широкото потребление на дърва за горене от домакинствата.
В бъдеще време се предвижда увеличение на
добива от дърва, като част от тях ще се преработват в пелети и чипс, като гориво за захранване на обществени топлоцентрали и домакинства. Това ще се отрази на по-засиленото търсене на дървесина. За да се оптимизира експлоатацията на горските ресурси е необходимо попълно усвояване на дървесните остатъци от
сечищата и дървопроизводството. От друга
страна, нашата страна разполага с немалък резерв от близо 461 150 ha необработваема земя,
част от която може да се пренасочи за залесяване с енергийни горски култури. Според
RENEW и 4FCROPS, между 2020 и 2030 година
от състава на днешната обработваема земя у
нас ще се освободят допълнително между 15%
и 30%, които площи са подходящи за производство на биомаса. Тези факти, както и натрупания досега опит в нашите изследователски

105

СТОПАНСКИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ПЛАНТАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО …

coppice for bioenergy in Sweden. Energy Police.
36(8). 2008. 3062-3068
12. Oosten, C. Purpose-grown woody biomass crops:
state of knowledge. Woody Crops Technology Inc.
Canada. 31 March. 2008. [http://www.poplar.ca/ article/publications-131.asp]
13. Rosenqvist, H. et al. Willow growers in Sweden.
Biomass and bioenergy. 18. 2000. 137-145.

14. RENEW Project. [www.renew-fuel.com].
15. Trichkov, L. Possibilities for production and utilization
of wood biomass from the forests of Bulgaria, as
th
Renewable Energy Source. Presentation of 8
Congress Energy Efficiency and Renewable Energy.
Sofia. 28 March. 2012. 9.
16. 4 F Crops. [www.4fcrops.eu].

ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL ASPECTS FOR DEVELOPMENT OF ENERGY
PLANTATIONS FOR THE PRODUCTION OF WOOD CHIPS
Konstantin Marinov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The development of energy plantations such as a renewable energy sources for the production of wood chips are
among the priorities of the European Union in the combat to reduce carbon emissions, which result from exploitation of
fossil fuels and mitigate the global climate changes. Energy crops are an alternative source of heat production, cold and
electricity and create an opportunity for a more balanced use of fossil and nuclear fuels, provide conditions for diversification of energy sources in the EU countries and are an important factor for the sustainable development of primary resources, agriculture, forestry, energy and industry. Nowadays, many European countries actively establish and operate
special energy plantations of fast-growing trees, bushes and crops for the production of wood chips as fuel for power and
electrical plants. Although there are certain conditions for creating such energy crops in our country, such plantations for
industrial and commercial production of wood chips for heat and/or electricity have not yet been established in Bulgaria.
A research to identify appropriate technologies, schemes and technical means for our country in order to create and operate energy plantations of fast-growing tree and shrub species with a rapid rotation cycle has been conducted in this
study. Depending on the climate and economic conditions, specific agroforestry and technological solutions have been
suggested, as well as appropriate machines and tools for creating and growing of wood chips from energy plantations in
Bulgaria.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА QFD ПРИ ПОДБОР НА ОБОРУДВАНЕ В ДЪРВОДОБИВА
Димитър Тенчев, Георги Кондев
Химикотехнологичен и металургичен университет, София
Резюме
Дългосрочното конкурентноспособно развитие на организацията зависи в голяма степен от това дали ефективно и ефикасно използва своите ресурси за удовлетворяване на всички заинтересовани страни. Клиентите от
друга страна са и ключов елемент за настоящ и бъдещ успех тъй като те в крайна сметка оценяват качеството на
предоставяните им продукти и услуги. Динамичната икономическа среда изисква от организациите пълно разбиране на техните потребности и очаквания и стремеж към по-силно обвързване с предлаганите продукти. През
последните десетилетия, качеството е фактор, който определя поддържането на висока конкурентоспособност в
дългосрочен план. Бързото изучаване на потребностите на клиента, налага системно управление на качеството,
което още повече налага използването на ефективни инструменти и техники в тази посока. Внедряване на метод
като разгръщане функциите на качеството (QFD) е техника, насочена към нуждите и очакванията на клиентите.
Ключови думи: качество, управление, функции, продукт.
Key words: quality, management, features, product.
JEL: O21, P41.

но с усъвършенстването на начините и методите за управление на производствената и други
дейности. Започвайки от контрол на продукта,
през контрол на процеса, през осигуряване на
качеството в организацията, преминавайки през
промяна в мисленето и образование насочено
към хуманността, през дейност насочена към
качеството на обществото, през оптимизирането
на разходите по създаването и притежаването
на продукта и се стигне до тоталното задоволяване на изискванията на потребителите - това
до момента е пътят, който очертава еволюцията
на човешкия опит и умение за подобряване на
качеството на продуктите и услугите, като се
изхожда от грижата за “ближния”, който е потенциален потребител на всичко създавано от човека.
Очевидна е разликата в стиловете на управление на Америка и Япония. Тези данни са от
края на 80-те години, но в тях се крие отговорът
на загадката наречена „Японското чудо”. И докато все още редица страни и фирми сравняват
нивото на своето качество със съществуващите
стандарти, обектът на подобренията на продуктите и услугите в най-модерните производства
се подбира спрямо изискванията на клиентите.
Само при такава цел е възможно адекватно управление на ресурсите по начин, водещ до тоталното задоволяване на тези изисквания и минимален разход на средства с гаранция за бърза реализация на продукцията и бърза възвращаемост на капитала.
Зараждането на Quality Function Deployment
като нов метод е обусловено от поставянето на
клиента във фокуса на фирмената култура. За
пръв път в систематизиран вид методът се появява през 1966 г. Представен е от проф. Киота-

Увод
Един от ключовите елементи в съвременната
конкурентна борба е способността на организацията бързо да изучи и отговори на клиентските
потребности, като същевременно произвежда
висококачествени продукти. Така мениджърите
ръководени от стремежа за постигане на пълна
удовлетвореност сред потребителите за кратък
период от време акцентират върху методи за
стратегическо управление на качеството. Подобен метод, позволяващ изчерпателно вграждане на характеристиките на продукта в характеристики на процеса, който го създава е разгръщане функциите на качеството (QFD). Основната задача на QFD е да се реализира вграждането на изискванията на клиента в продукта чрез
гъвкаво, ефективно и бързо проектиране. Методът се осъществява най-често от екип специалисти от различни отдели, като маркетинг, конструкторски, производствен, развойна дейност,
осигуряване на качеството и др. Основната полза при използването на метода е насочването
на всички дейности към потенциалните потребители на продукта или към ползващите съответната услуга, т.е. към клиента с неговите
изисквания и очаквания. За тази цел се използва разширен алгоритъм за прилагане на метода
разгръщане на функцията качество. За визуално
представяне на QFD метода най-често се използва матрица, наречена „къща на качеството”.
1. Описание на метода QFD
Развитието на техниката и повишаването на
взискателността на потребителите към качеството на предлаганите продукти, наложиха промяна в приоритетите на производителите. Целите, поставени пред тях еволюираха паралел-
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ке Ошиуми, макар и под друго име: New product
development and quality assurance - quality
deployment system – „Разработване и осигуряване на качеството на нов продукт - система за
разгръщане на качеството”.
През 1972 г. подходът за пръв път е приложен от проф. Йоджи Акао в корабостроителницата на „Mitsubishi Cobe”. От този момент нататък за основоположник на QFD се счита проф.
Акао.
Първоначалната дефиниция е в следния вид:
„Средство за планиране и комуникации, фокусиращи и координиращи опитността вътре в организацията, първо за проектиране, второ за производство и накрая за подобряване на пазара
така, че потребителите да купуват и да продължават да купуват от същия продукт” [1].
През 1987 г. ASI (American Supplier Institute)
[2] предлага друга дефиниция: „Система за
транслиране на изискванията на потребителите
в подходящи за съответната компания характеристики на всяко стъпало от изследванията,
през проектирането на продукта и развитието
му, през реалното производство, разпределението, планирането, маркетинга на продажбите и
сервиза”.

2. Фазово диференциране на QFD
Quality Function Deployment (QFD) представлява структуриран подход за определяне нуждите и изискванията на клиентите и превръщането им в специфични планове за производство
на продукти удовлетворяващи тези изисквания.
„Гласът на клиентите” е термин описваща изказаните и неизказани нужди и изисквания на клиентите. Този клас на клиентите може да бъде
разбран чрез различни техники: преки дискусии,
проучвания, клиентски спецификации, наблюдения, гаранционни данни, доклади и др. Така изучените изисквания на клиентите могат да бъдат
обобщени в матрица за планиране на продуктите наречена „Къща на качеството”. Тези матрици се използват за трансформиране на изискванията (Какво да се произвежда?) в начини за
удовлетворяване на изискванията (Как да се
произвежда?).
Изискванията на клиентите към този продукт
обаче не са еднозначни, а различни и променящи се често във времето. На потребителския
пазар има широк набор от различни нужди и
желания. Дори вътре в една клиентска група
различни желания и нужди. Вътре в една компания също има различни изисквания на вътрешните клиенти: гласът на доставящата организация, гласът на служителите в производството, гласът на подкрепящите и поддържащи
отдели. Тези различни гласове трябва да бъдат
обмислени, съгласувани и уравновесени, за да
бъде разработен и произведен успешен продукт.
За облекчено и успешно прилагане на методиката в практиката, често се прилага следната
фазова последователност на „Разгръщането на
функциите на качеството” в процеса на планиране, проектиране и производство на продукти,
интегрирано с потребителските желания.
1. Превръщане на буквалните потребителски изисквания в стойностни характеристики с определени физически и химически дименсии;
2. Превръщане на тези стойности в съответните характеристики на съответните
устройства, детайли, възли, части и т. н;
3. Транслиране на тези характеристики в
характеристики на технологичния процес;
4. Транслиране и съчетаване на характеристиките на процеса със същинското
производство.
В табл. 1 е представено детайлизирано описание на съдържанието на подхода със специфичните за това внедряване дейности.
Обособени са четири основни фази, характеризиращи логическата последователност при
създаването на един продукт. Те най-общо засягат предпроизводствените стадии, касаещи

Поток на прилагане на QFD
Логиката при прилагането на QFD, общо взето, следва една универсална последователност,
която обаче не е строго задължителна. Различните автори по различен начин прилагат потока
в практиката си. В действителност, разминаване
между първоначално дефинираната последователност и прилаганата няма, но при различните
казуси се поставят различни фактори от двете
страни на матриците. На фиг. 1 [3] e показан
един вид последователност на потока QFD.

4. Корелационна
матрица

5. Матрица на
взаимовръзките

7. Маркетингова
конкурентна
оценка

2. Важност за
клиента

1. Изисквания
на клиентите
“Какво?”

3. Характеристики на
продукта
“Как?”

6. Целеви стойности
“Какво количество?”
8. Инженерна оценка
на конкурентите

Фиг. 1. Поток на QFD
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проектиране и планиране на новия продукт и
производствените стадии по реалното му производство. За изчерпателното описание на тези
фази, предлагаме допълнително декомпозиране
на същите зони, които са десет на брой. Във
фаза 1 има четири зони, във фаза 2 - две зони,
във фаза 3 - три зони и във фаза 4 - една зона.

още по-големи подробности и т.н., докато се
направи пълно описание на изискването.
Удачно и сравнително лесно се работи с
разбивки до трето ниво. За всяко следващо ниво се засилва „верижната реакция”, което усложнява значително процедурата. На практика,
това изпълнение предполага много добра подготовка на специалистите, разработващи тази
първа „карта на желанията”. В Япония, в някои
компании, моделите на прилагане достигат до
11-12 ниво, но обработката на информацията се
извършва от компютри. Описанието при „разгръщане на желанията” не е трудно, но интегрирането със следващите зони и стъпки е препятствието.

Табл. 1. Фазово диференциране на QFD
Фази
Зони
Обект на изследването
I
Потребителски изисквания
II
Измерими характеристики
Корелация и сила на завиПланиране
III
симост
Цифрови стойности на изIV
меримите характеристики
V
Функции на използването
Проектиране
Вид и характеристика на
VI
компонентите
VII
Детайлно проектиране
Подготовка
VIII
Производствен процес
на произСтандартна операционна
водството
IX
процедура
Първоначално проX
Управление на качеството
изводство

2.1.2. Втора зона
В тази зона се извършва „Разгръщане на характеристиките на качеството”. То представлява
превръщане на „изискванията за качеството” в
„характеристики на качеството”, които могат да
се измерват и представят в прецизен вид.
2.1.3. Трета зона
След попълването на предишните две зони,
трябва да се дефинират взаимовръзките между
изискванията и характеристиките. Това се прави,
за да се види дали съществува връзка между
всяка двойка от създадената матрица и ако съществува, колко силна е тази връзка. След като
се извършат тези действия, вече в окончателен
вид се идентифицират приоритетите, по които
ще се разработва новият продукт.

Първата и най-сериозна задача, преди да се
пристъпи към прилагане на подхода, е събирането на информация за желанията по отношение на съществуващия продукт от преките източници - крайните потребители. Местата за
събиране на необходимата информация обикновено са магазините, където се продава продукта; сервизът, където се ремонтират изделията; изложбените зали (showroom) и т.н. Екипи на
производителя посещават подобни места на
най-опасните си конкуренти, за да следят потребителската реакция за подобните продукти.
Констатациите се записват буквално, без да се
интерпретират и се представят на инженерите,
конструкторите и дизайнерите като изходни
данни за създаването на следващия тип продукт.
Така описаната система е отворена, т. е. тя
функционира непрекъснато, докато новият продукт се появи на пазара и бъде купен от потребителите, а данните за него се събират и въвеждат за следващия модел. От тук нататък започва същинското стартиране на подхода.

2.1.4. Четвърта зона
В тази зона се извършва оценка на цифровите стойности на всички идентифицирани характеристики на качеството. Тези стойности трябва
да дават задоволителен отговор на взаимовръзките между всички характеристики и свързаните
с тях въпроси. Стойността се оценява чрез съпоставяне на постиженията при производството
на предишния продукт, както на компанията,
така и на конкурентите.
2.2. Детайлно проектиране на характеристиките на продукта
2.2.1. Пета зона
След като потребителските изисквания вече
са комбинирани със съответните характеристики, след като са апликирани всички възможни
параметри за тях (сила на взаимодействие, номериране, подбор на най-важните и т.н.), трябва
да се идентифицира видът на технологичния
процес и в него да се интегрират подобрените
(програмирани) характеристики на продукта.
Сферата на действие се нарича „Разгръщане на
функциите на качеството”.

2.1. Планиране на характеристиките на продукта
2.1.1 Първа зона
Това е зоната на „Разгръщане на изискванията за качеството” - първичните нужди на потребителя, според спецификата на отрасъла, се
разбиват от обобщени към частни. Това се осъществява на няколко нива - първично (найобщо), вторично - детайлизирано, третично - с
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производство, които са най-икономични и ефективни, като целта е да се балансира между качеството и разходите за него.

2.2.2. Шеста зона.
Осигуряване на качеството при поддоставчиците. С нарастването на броя на матриците, което съответства на броя на отделните детайли
на продукта, цялостното му обхващане от гледна точка на планирането и проектирането му се
превръща в твърде комплициран начин за представяне. Множеството връзки, в крайна сметка,
крият опасност от преплитане или пропускане
на някоя важна характеристика на продукта. Тази опасност е твърде реална за сложни асемблени процеси (крайно сглобяване на автомобили, самолети, кораби и т.н.). Без да се претендира за изчерпателно фиксиране на проблема,
подобни опасности съществуват и за "попрости" производства. Общата характеристика
на сглобяващите процеси е, че те функционират
с голям брой подпроизводители и доставчици,
което крие опасност от хаос в междупроизводствените връзки, нещо твърде характерно за
българските фирми, за съжаление. При такава
ситуация отговорите на въпросите „Какво?”,
„Как?”, „Колко?” и „Кой?” са много трудни. Разбира се, методът функционира успешно и за
сложни продукти, но това е във фирми, които са
започнали отдавна с по-семпли проекти и са
натрупали опит.

2.3.3. Девета зона
Стандартна операционна процедура за дефиниране на стандартите за качеството, стандартните операционни процедури и инспекционните стандарти. Извършва се преглед на проекта и оценяване на производствения прототип.
След като всички аспекти на качеството са взети предвид, съгласувани са между всички заинтересовани, изготвени са всички карти и са
транслирани в характеристики на производствения процес, те трябва да бъдат интегрирани в
самото производство. Върху създадените прототипи (нулеви серии) се извършва цялостен
тест, като се симулират условията на използване (реална употреба) от потребителя. Отново се
извършва означаване и заостряне на вниманието върху критичните функции и безопасността.
Резултатите от този тест се вземат предвид и
чрез обратната връзка се връщат по всички звена и етапи на производствената процедура за
корекция и доусъвършенстване.
2.4. Първоначално производство
2.4.1. Десета зона
Изготвя се карта за контрол на качеството на
технологичния процес на базата на „Картите за
разгръщане на процеса”. Въвеждане на допълнителни точки за контрол на процеса назад в
процедурата на разработване на продукта. Обратна връзка към разработването на следващия
нов продукт или за модификация на съществуващ модел. В зависимост от интересите на потребителите или откритата информация за отклонения на производствения процес, различните компании задължително трябва да въведат
свои собствени информационни системи за качеството - база данни. Целта е превантивно
осигуряване на всички важни параметри на новия продукт, т.е. да не се допускат същите отклонения, фиксирани при стария продукт. В същата информационна система задължително
трябва да се въвеждат и данни за потребителските изисквания [5].

2.3. Подготовка за производството
2.3.1. Седма зона
Детайлното проектиране на елементите на
продукта се извършва чрез изработване на карта за разгръщане на компонентите. Често,
именно тази карта е невъзможно да бъде съвместена сред множеството други карти, показани в началото, а това е много важно, защото
така се осигурява ясна последователност между
общото проектиране и проектирането на всеки
компонент. Действително, изброените характеристики за всеки компонент следват директно от
потребителското мнение.
2.3.2. Осма зона
Проектирането на производствения процес
преминава през трансформиране на „гласът на
потребителя" не само върху дадения проект, но
и върху действията в реалното производство.
Една от важните задачи в процеса на планиране
е да се изучат в детайли всички подпроцеси и
производствените методи. Това е необходимо,
за да може всички изисквания на потребителя
да се интегрират във всеки производствен процес така, че всички дейности по разгръщане на
качеството в процеса да се разработват като
гаранция, че изискванията ще бъдат задоволени.
Паралелно с изучаването на обектите за подобрения, трябва да се отчетат и тези методи за

3. Пример за комбиниране на информацията
при прилагането на QFD при подбор на верижен трион.
Верижният трион (разг. резачка) е преносим
моторизиран трион, предназначен за грубо рязане на дървесина (табл. 2.).
Бензиновите или „моторните триони” (както
още са наричани в специализираната литература) имат малък, двутактов бензинов двигател с
вътрешно горене. Използват се предимно в ле-
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совъдството, като основен инструмент за първичен дърводобив, при поваляне, кастрене и
разкрояване на дървесен материал и други операции извършвани при отгледни, санитарни или
възобновителни сечи на горите. Използват се
също така и от градски озеленители за поддръжка на паркови дървета, намират приложение в отрядите на Гражданска защита и Пожарната, като инструменти за отстраняване на препятствия по време на природни бедствия или
аварии, за рязане на дървени греди на строителни площадки, както и за рязане на дърва за
огрев в еднофамилни къщи или фермерски стопанства [4].

Изискванията на клиентите най-често са
свързани с оптимална дължина на шината и
мощен двигател, който ускорява бързо движението на веригата, като поддържа висок въртящ
момент. Това от друга страна осигурява и висока производителност при рязане независимо от
вида на материала. Към това се добавя обикновено ниското ниво на предаваните на ръцете
вибрации, умерено ниският разход на гориво,
минималното количество на отделяните в околното пространство вредни вещества, високата
износоустойчивост и здравина.
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Презрамка за носене на рамо

Δ

Комплект за заточване

Вместимост на резервоара за масло

Δ

Комплект лични предпазни средства

Вместимост на резервоара за гориво

Δ

Автоматично изключване

Гъстота на зъбите на веригата

O

Калъф за дъската

Дължина на шината

1. Вибрации при работа
2. Вид на дървото – плътност
на дървесината
3. Време за активна работа
4. Гъстота на зъбите на веригата
5. Диаметър на ствола
6. Дължина на шината
7. За поваляне на дървета
8. За рязане на трупи
9. За формиране на греди и
дъски
10. Опазване от механични
повреди
11. Безопасна работа
12. Ръчно заточване на веригата
13. Удобна за носене
14. Разход на гориво
16.Тегло на машината
17. Шум при работа
Абсолютна важност
Относителна важност

Разход на гориво

Габарити на машината

5

Важност за клиента

Тегло на машината

Табл. 2. Карта на разгръщане функциите на качеството

Δ

92
7

73
5

Δ



Δ

Δ

121
9

36
3

Легенда: Δ=1; O=3; =9; 1 - най-маловажно; 5 - най-важно.

те процеси, които ги създават, оказва изключително благоприятно влияние върху бизнесрезултатите на фирмите.

Изводи и препоръки
Прилагането на подхода QFD в практиката на
проектирането на продуктите и производствени-
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Срокът за проектиране и създаване на изделията е значително намален - с около 40%, което позволява по-бързата поява на съответния
продукт на пазара в сравнение с този на конкурентите. От гледна точка на жизнения цикъл,
това дава възможност за завоюване на по-голям
пазарен дял в условията на нарастване на потребителското търсене и разполагане на продукта в квадранта „Дойни крави” от насочващата
бизнес-матрица на Бостънската консултантска
група фиг. 2.

не на усилията за подобряване на продуктите по
цели, зададени от самите потребители. Проектирането с QFD позволява не само гарантирано
вграждане на изисканите характеристики в продуктите, но и адекватно и оптимално определяне на техниката, технологията и финансовите
ресурси за производството.
Обобщено, ефектът, касаещ средата вътре
във фирмата, се проявява като намаляване на:
загубите в реалното производство с около 50%,
разходите за проектиране с около 30%, рационализациите в самото производство с около
30% и рекламациите, ремонтите, поправките и
доработките около 4 пъти.
В същия смисъл подходът QFD позволява
пълното визуализиране на всички компоненти и
техните взаимовръзки в продукта, наблягане на
важните характеристики, отразяване на всички
извършени промени и разпределение на задълженията и отговорностите, водещо до намаляване на разхода на работно време.
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Фиг. 2. Насочваща бизнес матрица

Резултатът е бърза продажба на представените продукти, бърза възвращаемост на капитала и възможност за нови иновации в следващи
изделия.
В отношенията с доставчиците се премахват
недоразуменията, доуточняванията, намаляват
се рекламациите и неуредиците.
От гледна точка на съвременния мениджмънт, в компанията настъпват благоприятни
промени, насочени към точно и ясно ориентира-

APLICATION OF QFD FOR SELECTION OF EQUIPMENT IN LOGGING PROCESS
Dimitar Tenchev, Georgi Kondev
University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria
Abstract
Competitive long-term development of the organization depends largely of effective and efficient use of its resources
that satisfy all stakeholders. Customers on the other hand are a key to current and future success as they ultimately assess the quality of their products and services. The dynamic business environment requires organizations full understanding of their needs and expectations and aspirations to be a strong commitment to our products. In recent decades,
the quality is a factor that determines the maintenance of high long-term competitiveness. A quick study of customer
needs, have a quality management system, which further necessitates the use of effective tools and techniques in this
direction. Implementation of the method as a quality function deployment (QFD) is a technique to address the needs and
expectations of customers.
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ПРОИЗВОДСТВО И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТЕРМИЧНО МОДИФИЦИРАНА
ДЪРВЕСИНА
Панайот Панайотов, Живко Георгиев
Лесотехнически университет, София
Резюме
Термично модифицирана дървесина е тази, която е третирана за определено време при температури от
180 ºC до 240 ºC. Вследствие на това термично третиране някои от механичните свойства на дървесината се
променят, но се променя цветът и се увеличава дименсионната стабилност и устойчивостта на гъбно въздействие. Класът на устойчивост на термично модифицираната дървесина се определя съгласно регламентите на ЕN
335/1 и ЕN 113. Този стандарт дефинира (класифицира) термично модифицираната дървесина в три класа (1; 2;
3), в зависимост от режима на термичното третиране.
Ключови думи: термично модифицирана дървесина, производство, класификация.
Key words: thermally modified wood, classification of thermowood.
JEL: Q23.

на 20 век: Германия (Giebeler, 1983), Франция
(Dirrol & Guyonnett, 1993), Финландия (Viitaniemi,
1997), Холандия (Boonstra et al., 1998; Tjeerdsma
et al., 1998). Нагряването при температури около
200 ºC предизвиква разрушаването на кохезионното сцепление между градивните компоненти на клетъчните стени и химически промени.
Вследствие на това се увеличава дименсионната стабилност на дървесното тяло и се намалява хигроскопичността му. В Европа индустриално производство на термично модифицираната
дървесина започва в края на 20 век [13]. Това
производство се извършва по четири технологии: финландски [7]; френски [10]; холандски [5];
германски [6].
Финландия е водещата страна в Европейския
Съюз по изследване и производство на термично модифицирана дървесина. През 2000 г. е
основана
финската
асоциация
„Finish
ThermoWood Association”, която през 2009 г.
приема
името
„International
ThermoWood
Association”. В началото на 2013 г. в тази организация членуват 13 члена, от които производители на термично са 11 фирми и 2 фирми са
производители на термокамери за производство
на този нов материал [8]. При финландския
метод нагряващата среда (топлоносителят) е
водна пара (water steam) със съдържание на
кислород не повече от 5%, като на термотретиране се подлага въздушно суха дървесина
(влажност 12%). Процесът е три стадиен:
1. Сушене до 150 ºC в течение на 48 h;
2. Нагряване и повишаване на температурата от 150 до 240 ºC и нагряване при тази температура от 0,5 до 4 h;
3. Охлаждане и стабилизиране в течение на
24 h до 70 ºC.

Увод
Още в древни времена хората са знаели, че
като овъглят долният заострен край на дървения кол се увеличава неговият живот. В началото на 20 век започват първите лабораторни експерименти за изследване влиянието на високата температура върху свойствата на дървесината и най-вече върху нейната хигроскопичност
[11]. Установено е, че при въздействие върху
дървесината с високи температури в граници от
180 ºC до 240 ºC се намалява чувствително хигроскопичността й, подобрява се дименсионната
стабилност на дървесното тяло, увеличава се
съпротивлението срещу биологични атаки (бактерии; плесени; гъби), а цветът й потъмнява,
т.е. дървесината приема приятен тъмно кафяв
цвят [1, 12]. Термичното третиране се отнася
към методите за модифициране на дървесината. Те се класифицират в четири основни групи:
химично модифициране; физично модифициране; термично модифициране; ензимно модифициране [13].
Методите за термичното модифициране на
дървесината се възприемат за екологично приемливи, тъй като при провеждането им не се
прилагат химикали.
Методи за производство
В литературните източници се съобщават
много методи за термично модифициране на
дървесината, като различията между тях се
свеждат до вида на средата за топлопренасяне,
до метода за редуциране на кислородното съдържание в тази среда с цел предотвратяване
на запалването на материала и до режима на
покачване на температурата и продължителността на термотретирането. Тези методи са
разработвани в Европа през втората половина
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Получаваната термично модифицирана дървесина се нарича „ThermoWood®”.Това е първата търговска марка на асоциацията с регистрационен номер EU TM 000922765. Втората търговска марка на тази асоциация е: ThermoHout®
с регистрационен номер EU TM 004296331.
Първата инсталация е построена в началото на
90-те години на 20-ти век в гр. Mänttä. През 2000
година във Финландия са работили 8 инсталации с общ капацитет от 35 000 m³/годишно. Разработените режими са за бял бор (Pinus
silvestrys - pine), смърч (Picea Abies - spruce),
бреза (Betula verrucosa - birch) и трепетлика
(Populus tremula - aspen).
При анализа на френските технологии за
производство на термично модифицирана дървесина се установят два метода. Първият френският метод е подобен на финландския, като
нагряващата среда е инертен газ (азот), със съдържание на кислород не повече от 2% като на
термотретиране се подлага въздушно суха дървесина (влажност 12%). Този метод се нарича
RETITECH (Retification Process). Публикуван е
през 1993 г. [2]. Получаваната термично модифицирана дървесина се нарича „Retified wood“.
Промишлената камера е разработена от „Four et
Brûleurs REY”, разположена близо до SaintEtienne. Във Франция е разработен и втори метод за термично модифициране на дървесина,
наречен „Le Bois Perdure“. Промишлената камера е разработена от „BCI-MBS”. При този метод
се използва влажна дървесина. Високо температурното третиране се извършва в среда на
наситена водна пара (saturated water vapor).
През 2001 година във Франция са работили 8
инсталации с единичен теоретичен капацитет от
3 500 m³/годишно.
Хонландският метод, наричан „PlatoProcess”, съчетава различни степени: хидротермолиза, сушене и нагряване. Чрез хидротермолизата се постигне деполимеризация на хемицелулозата (полизахариди). Счита се за помек вариант на въздействие, не намаляващо
значително механичните показатели. Провежда
се в температурни граници от 160 ºC до 190 ºC
при повишено налягане в течение на 4-5 h. Сушенето цели да се отнеме влагата в хидротермолизираната дървесина и се доведе до ниво
10%. Осъществява се конвенционално в течение на 3-5 d . През следващата степен дървесината се обработва термично в температурни
граници от 170 ºC до 190 ºC в течение на 14-16
h, като нагряващата среда може да бъде суха
пара или нагрят въздух. Последната степен е
охлаждане и кондициониране до нормално
стайно температурно ниво в течение на 2-3 d.
Вследствие на термохидролизата се отделя
оцетна киселина, която каталитично се разграж-

да на формалдехид, фурфурол и други алдехиди. Същевременно и започва образуването на
метиленови мостове между ароматните лигнинови структури (пръстени), като процесът (естерифициране) се интензифицира през последната степен на високотемпературното нагряване.
Вследствие на това омрежване се подобрява
дименсионната стабилност и се намалява хигроскопичността на дървесината. Тези превръщания са доказани с инфрачервена спектроскопия от Tjeerdsma, Boonstra, Pizzi, Tekely и Militz
[9]. В Холандия тази технология („Plato-Process”)
е реализирана в промишлени условия през 2000
година и е с капацитет 50 000 m³/годишно.
В Германия е реализирана в промишлени
условия технология за производство на термично модифицирана дървесина в среда на масло
от фирма MENZ HOLZ в селището Reulbach,
разположено на 30 km източно от град Fulda.
Това първо съоръжение е автоклавен тип с годишен капацитет 2 900 m³.
Свойства на термично модифицираната
дървесина
Вследствие на високо температурното въздействие свойствата на дървесината се променят в различни направления, зависещо от степента на хидролиза и намаляването на масата.
Плътността на термодървесината е по-малка от
тази на изходната натурална дървесина. С увеличаване на температурата плътността се намалява. Например, плътността на дървесината
на белия бор, кондициониран при 70ºC е 600
kg/m³, а на тази третирана при 240ºC е 450
kg/m³. Статичната твърдост, определена съгласно регламентите на EN 1534, на боровата
термодървесина се увеличава с нарастване на
температурата. За „Thermo-S” е 1,7 N/mm² (при
1,5 N/mm² за изходната натурална дървесина) и
за „Thermo-D” е 1,8 N/mm². Якостта на статично
огъване на дървесината на белия бор, кондиционирана при 100 ºC е 110 N/mm², а на тази третирана при 240 ºC е 65 N/mm². Якостта на натиск
успоредно на влакната на смърчова термодървесина третирана при 195 ºC в течение на 3 h е
с 30% по-висока от тази на изходната натурална
дървесина. Якостта на удар (динамично огъване) на смърчова термодървесина третирана при
220 ºC в течение на 3 h е с 25% по-висока от
тази на изходната натурална дървесина. Якостта на срязване успоредно на влакната на смърчова термодървесина третирана при 220 ºC в
течение на 3 h се намалява до 20%. Същата
тенденция се наблюдава и при устойчивостта на
цепене по направление на дължината на влакната, т.е. с увеличаване на температурата цепливостта се увеличава с 30-40%. Равновесната
влажност на смърчовата дървесина при 65%
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относителна влажност е приблизително около 4
пъти по-малка от тази на изходната натурална
дървесина (4% срещу 14%). Тангенциалното
набъбване на смърчовата дървесина при относителна влажност на въздуха 100% е приблизително около 2 пъти по-малко от това на изходната натурална дървесина (8% срещу 4%). Загубата на маса на борова термодървесина при
експониране в мицели на Poria placenta e 15,5%
(при 27,7% за изходната натурална дървесина),
a при експониране в мицели на Coniofora
puteana e 3,9% (при 20,3% за изходната натурална дървесина). От това следва, че термично
модифицираната дървесина се нуждае от допълнително третиране с фунгицидни импрегнатори, а също й финиширане с подходящи покрития, с цел увеличаване на гъбната й резистентност и на трайността й при експлоатация на открито в атмосферни условия.

клас „А” се разпределя в четири подкласа: А1;
А2; А3 и А4, по наличието на други специфични
белези, посочвани от потребителя. Термично
модифицираната дървесина на основата на такава добита от широколистни дървесни видове
(бреза, трепетлика) се класифицира в две качества според това на изходния фасониран материал: А и Е, което се определя в зависимост
от количеството, размера и местоположението
на здравите сраснали чепове. Втората класификация на термодървесината във Финландия се
основава на крайното ниво на температурата,
тъй като този фактор влияе най-осезаемо върху
свойствата на модифицираната дървесина. По
този признак термодървесината се класифицира в два класа: Thermo-S и Thermo-D. Класът „S”
показва, че модифицираната дървесина е „стабилна”, т.е. не променя размерите си чувствително при промяната на влажността й или е в
„дименсионно стабилно състояние - размеро
стабилно състояние”. Стойностите на средното
тангенциално набъбване и съсъхване се отнасят за влажност: 6-8%. Модифицираната дървесина от клас „S” (Thermo-S) е относително трайна на гъбно нападение, т.е. гъбната й резистентност се характеризира с „3-ти клас” (3-class).
Класът „D” показва, че модифицираната дървесина е „трайна” на гъбно нападение, т.е. гъбната
й резистентност се характеризира с „2-ри клас”
(2-class). Класът на гъбна резистентност се определя съгласно регламентите на EN 113 „Wood
preservatives. Test method for determining the
protective effectiveness against wood destroying
basidiomycetes. Determination of the toxic values”.
Модифицираната дървесина от клас „Thermo-S”
се получава от иглолистните видове бор и
смърч при крайно ниво на температурата на
третиране: 190 ºC, а тази от клас „Thermo-D” при
крайно ниво на температурата на третиране:
212 ºC. Модифицираната дървесина от клас
„Thermo-S” се получава от широколистните видове бреза и трепетлика при крайно ниво на
температурата на третиране: 185 ºC, а тази от
клас „Thermo-D” при крайно ниво на температурата на третиране: 220 ºC. Термично модифицираната дървесина от клас „Termo-S-softwood”
се препоръчва за изработване на елементи на
прозорци и врати, на градински мебели, на пейки за сауни, а тази от клас „Termo-S-hardwood” се препоръчва за изработване на подови настилки, на конструкции на сауни и на градински
съоръжения (пергули, кашпи). Термично модифицираната дървесина от клас „Termo-Dsoftwood” се препоръчва за изработване на покривни елементи, за изработване на капаци на
прозорци и врати, на външни облицовки на
сгради, на декинг елементи, на оградни елементи и на порти. Термично модифицираната дър-

Класификация на термично модифицираната
дървесина
Класификацията на термично модифицираната дървесина в страните членове на Европейския съюз все още не е хармонизирана. Някои от Европейските страни са си въвели собствена класификация на произвежданата от тях
термично модифицирана дървесина (Финландия, Германия, Франция, Холандия и Норвегия).
Във Финландия първата класификация на термодървесината е в две групи според вида на
изходната натурална дървесина. Те са:
1. Термично модифицирана дървесина на
основата на такава добита от иглолистни
дървесни видове (softwood);
2. Термично модифицирана дървесина на
основата на такава добита от широколистни дървесни видове (hardwood).
Освен това всяка една от тези групи се разделя на отделни видове и получава името на
отделния вид. Например: борова термодървесина (pine-thermowood); смърчова термодървесина (spruce-thermowood); дъбова термодървесина (oаck-thermowood); ясенова термодървесина (ash-thermowood); брезова термодървесина (birch-thermowood); трепет-ликова
термодървесина (aspen-thermowood); елшова
термодървесина (alder-thermowood); букова
термодървесина (beech-thermowood). Термично
модифицираната дървесина на основата на такава добита от иглолистни дървесни видове
(бор, смърч) се класифицира в три качества
според това на изходния фасониран материал:
А; В и С, което се определя в зависимост от количеството, размера и местоположението на
здравите сраснали чепове. Качество „А” е найдоброто, а качество „С” е най-ниското. Освен
това термично модифицираната дървесина от
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весина от клас „Termo-D-hardwood” се препоръчва за използване в същите случай, където се
използва и тази от клас „Termo-D-softwood”, но
там, където има по-силно и по продължително
слънчево греене, тъй като по-бавно и по-трудно
променя цветът си.
Марките „термично модифицирана дървесина” се предлагат на пазара с различна цена, която зависи от нейният вид и качество. В България термично модифицирана дървесина предлага фирма JAF – с. Мусачево, община Елин
Пелин, производство на фирма LUNAWOOD Финландия. Марките TermoWood®-S на основата
на смърч и бор се предлагат за 1 750 лв. на метър кубичен (Lv/m³) и TermoWood®-D също на
основата на смърч и бор за 2 700 Lv/m³ под
формата на елементи за облицоване на стени.
Марката TermoWood®-D на основата на ясен се
предлага за 3 500 Lv/m³ под формата на елементи за облицоване на подове (декинг елементи) едностранно рифеловани.
Тези цени в складовете на производителите
са значително по-ниски. Например, термично
модифицираната дървесина по метода „Plato
Process”, марка „PLATO®-wood” в Холандия
струва 100 Euro/m³, като в тази цена са включени 20 Euro/m3 оперативни разходи за вода,
енергия и управление [5]. В Германия дървесината модифицирана в течна маслена среда на
основата на смърч (oil-heat-treated spruce) струва 265-295 Euro/m3 при 200 Euro/m3 за нетретираната дървесина, като в тази цена са включени
60-90 Euro/m3 оперативни разходи за вода,
енергия и управление, в зависимост от вида за
използваният
маслен
топлоносител
[6].Инвестициите за инсталация с производителност 8 500 m3 годишно са 450 000 Euro, при
10 годишен период за амортизация.
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PRODUCTION AND CLASSIFICATION OF THERMALLY MODIFIED WOOD
Panayot Panayotov, Jivko Georgiev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The thermally modified wood is this, which is treated for long time by temperature range from 180 ºC to 240 ºC. In
heat treatment, both the time and the temperature affect on the quality of the thermally modified wood. In the results of
this heat treatment of wood same mechanical properties were decrease, but the colours is change and the dimensional
stability and fungi (decay) resistance are improved. The properties of thermally modified wood are dependent on the
treatment process: treatment time and temperature. Temperature has greater influence on many properties than time.
The classification of thermally modified wood is based on standard EN 335/1 (Wood and wood based products- Definition of hazard classes of biological attack- Part 1: Solid wood). The standard determinate (classified) the heat treated
wood into three (1; 2; 3) heat treatment classes in depending on the treatment process.
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МИКРОВЪЛНОВО ПЛАСТИФИЦИРАНЕ НА БУКОВА ДЪРВЕСИНА ПОСТАВЕНА В
ТЕРМОУСТОЙЧИВ ПЛИК
Димитър Ангелски
Лесотехнически университет, София
Резюме
Пластифицирането на масивна дървесина с цел последващото й огъване е продължителен технологичен
процес. Значително съкращаване на времето за пластифициране може да се съкрати значително чрез използване на микровълнова енергия за нагряване на дървесината. Във връзка с това е изследвана възможността за
пластифициране на маломерни букови детайли в микровълново поле. За целта пробни тела с размери 75/30/25
mm и влажност 22 ±2% са загрявани в микровълнова печка с честота на полето 2450 MHz. Водосъдържанието на
дървесина, поставена в микровълново поле, интензивно намалява и това води до намаляване на пластичноста й.
За ограничаване на този ефект детайлите са поставяни и обвивани в перфориран термоустойчив плик. Термоустойчивият плик частично задържа образуваните при изпарението водни пари. По този начин се постига допълнително пластифициране на дървесината чрез пропарване и забавяне на изпарителния процес. Границите на изследвания времеви диапазон за микровълново загряване на дървесината са определени чрез предварителни
опити. Продължителността на престоя на пробните тела в микровълновото поле за отделните серии опити е,
както следва: 30, 60, 90,120 и 150 s. Пластичността на дървесината е оценявана въз основа на измерената
влажност и температурата на пробните тела след края на микровълновото въздействие. Отчитани са две температури: в центъра и близо до повърхността на пробните тела. Въз основа на получените резултати е съставен
режим за микровълново пластифициране на дървесина в термоустойчив плик.
Ключови думи: пластифициране, букова дървесина, микровълново поле, микровълнова печка, огъване на
масивна дървесина.
Key words: plasticization, beech wood, microwave field, microwave oven, bending of wood.
JEL: Е21, Е23.

вяват последвателно в микровълново съоръжение [1]. Предимствата на микровълновото пластифициране пред традиционно използваното за
целта пропарване са следните:
- Дървесината се загрява директно в нейния обем и пластифицирането се извършва много бързо. За сравнение при пропарване на детайл с дебелина 20 mm са
необходими повече от 8 h обработка за
достигане на температура 80 °С във вътрешността на дървесина [2]. Посредством микровълново загряване на аналогичен детайл във вътрешността на дървесина се достига температура от 100 °С за
приблизително 1 min.
- Коефициентът на полезно действие е
многократно по-висок, тъй като енергията
на вълните се адсорбира почти изцяло от
водата [2].
- Осъществява се безпроблемно температурен контрол. При пропарването е сравнително трудно да се постигне определено пластифициращо въздействие и то да
се поддържа в точно определени граници.
Използването на възможността за попрецизен температурен контрол, от една
страна, би довело до повишаване на полезния добив а, от друга, до използване-

Увод
Често при изграждане формата и визията на
съвременните мебели се използват криволинейни детайли от масивна дървесина. За производството на такъв тип детайли се прилагат две
алтернативни технологични направления: чрез
изрязване и чрез огъване на сортименти (заготовки) от дървесина. Технологиите, основаващи
се на огъването, са по-перспективни, тъй като
се характеризират с по-рационално използване
на дървесината и значително по-висока якост на
огъване на изработените заготовки. От друга
страна, производството на криволинейни детайли от масивна дървесина чрез огъване се характеризира с голяма продължителност на процесите пластифициране и стабилизиране. Друг
съществен проблем при тези технологии е
сравнително високият процент на брак (счупвания и разцепвания) при огъването на дървесината. Основни причини за този брак са неправилно съставени или осъществени режими и
наличието на недопустими при огъването дефекти в дървесината. Тези проблеми могат успешно да се решат чрез използване на микровълнова енергия за пластифициране на дървесината и/или стабилизиране на формата на огънатите детайли. Съществуват технологии, при
които пластифицирането, огъването и стабилизирането на масивната дървесина се осъщест-
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то на дървесни видове със сравнително
слаби възможности за огъване [2].
- Намаляване на необходимото оборудване за огъване на масивна дървесина.
- Икономически ефект, произтичащ от значително по-малките разходи за електроенергия и пара, необходими за производството на огънати детайли.
Както е известно, за да се нагряват обектите
в микровълно поле е необходимо наличие на
вода в обема им. По-голямата част от електромагнитната енергия се поглъща от молекулите
на водата, които представляват електрични диполи. При ниски честоти на електричното поле
диполите лесно следват промените на полето и
тяхната ориентация се променя синхронно (във
фаза) с полето. Многократното завъртане на
диполите води до вътрешно триене и загряване
на обектите.
Температурните промени във влажна дървесина, поставена в микровълново поле зависят
от следните фактори:
- геометричните размери (обема) на заготовките;
- мощността на микровълновото поле;
- паро и водо- проводността на дървесината.
Това означава, че мощността на полето и
времето за неговото въздействие трябва да се
определят въз основа на дървесния вид и размерите на заготовката. От микровълновото въздействие температурата на дървесината значително се повишава. Това води до интензивно
намаляване водосъдържанието на дървесината.
Водата и водните пара напускат детайла през
напречното му сечение. При честота 2,45GHz и
мощност 0,6-2,4 kW повечето дървесни видове
и геометрии на заготовките достигат за 1-3 min
температура на повърхността 90-110 °С, а в
центъра 100–130 °С [2]. Температурата на дървесината няма да надвиши тези стойности докато в нея има налична свободна вода (по-високи
стойности за температурата ще има при дървесина с ниска паропроницаемост). Температурата на дървесината постепенно започва да се
повишава при напускане на свързаната вода [2].
Често при серийно производство на огънати
детайли от масивна дървесина се използват
промишлени високочестотни генератори. Създаваното от тях електромагнитно поле е с честота от 2 до 14 МHz. Високочестотните генератори са скъпи съоръжения и изискват професионално обслужване. Вариант на достъпно и лесно пластифициране на дървесината посредством високочестотно загряване е използването
на конвенционални микровълнови фурни. Както
е известно, диапазонът на микровълните

включва електромагнитни вълни с честоти от
300 MHz (λ=1 m) до 300 GHz (λ=1 mm). Домашните микровълнови фурни работят на честоти
около 2,45 GHz, т. е. λ=12,23 cm. Вълните се
генерират от магнетрон и по вълновод постъпват в камерата. Камерата е с форма на паралелепипед и стените й са метални. Размерите на
камерите са сравнително малки, което означава,
че могат да се пластифицират детайли с малогабаритни размери. Такива са някои мебелни
елементи, музикални инструменти, детски играчки, спортни уреди, осветителни тела и др.
Съществен технологичен проблем е слабата
хомогенност на създаваните във фурните микровълнови полета. Попадналите в камерата
микровълни се отразяват от стените й и образуват стоящи вълни, в резултат на което полето в
камерата се оказва нехомогенно – нула във
възлите на вълните и максимално във върховете им. Това води до неравномерно нагряване –
появяват се т. нар. „горещи точки”, чието положение с течение на времето се променя, тъй
като свойствата на загрявания продукт (а заедно с тях и скоростта на вълните в него) се променят с температурата. За да се избегне това се
използва въртящата се поставка [3]. При наличие на въртящ се рефлектор се променят условията за възникване на стоящи вълни, т. е. честотата на въртене на рефлектора е неизмеримо
по-малка от честотата на вълната и полето в
камерата се хомогенизира.
Друг съществен проблем при използване на
микровълновите фурни за пластифициране е
значителното намаляване на влагосъдържанието в дървесината. В много случаи след микровълновото въздействие съдържанието на вода в
дървесината е под препоръчваното за огъване.
Достигането на високи стойности на температурата в дървесината, води до значително намаляване на влажноста й. Това може да доведе до
незадоволителна или дори минимална резултантна пластичност. Във връзка с това целта на
настоящето изследване е намиране на подходящ начин за намаляване отрицателния ефект
от бързото изсушаване на дървесината в микровълново поле. За целта е възприето пробните
тела да се поместват в термоустойчив плик с
отвори за напускане на водната пара. Освен
намаляване скоростта на изпарителния процес
тази постановка би спомогнала за постигане на
по-добра пластичност на дървесината. Този допълнителен ефект се основава на използването
на създалата се от изпарителния процес мокра
пара за пропарване на дървесината. За определяне ефективността на използвания метод за
пластифициране в избран времеви диапазон са
отчитани температурно-влажностните промени
в пробните тела и е извършен еднофакторен
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експеримент. Времевият диапазон на микровълновото въздействие върху дървесината е
определен чрез предварителни опити.

са както следва: 30, 60, 90, 120 и 150 s. Температурата на дървесината е определяна в две
точки посредством дигитален мултиметър (с
точност ±3 °) – в геометричния център на пробното тяло и на дълбочина 1 mm от повърхността
на широката му страна. За целта предварително
на определените места са пробити два отвора.
След отчитане на температурите в двете точки
се измерва отново теглото на пробните тела, за
да се определи крайната влажност на дървесината. Всяка опитна постановка е изпълнявана
четирикратно. За оценка на пластичността на
дървесината са използвани средноаритметичните стойности на измерените температури и
крайната влажност. При микровълново загряване пластичността на дървесината се приема за
оптимална при температура на пробните тела
102 °С и влагосъдържание 20% [1].

1. Експериментални методи
За изпълнение на еднофакторния експеримент са изработени пробни тела с размери
75/30/25 mm от букова дървесина. Както е известно, букът е най-широко използваният дървесен вид в производството на огънати детайли.
Началната влажност на дървесината се възприе
да е 26 ±2%. Тя е определена по тегловия метод. Пробните тела се поместват в термоустойчиви пликове с предварително направени отвори за безпроблемно напускане на водната пара.
Така оформените пакети се позиционират в
микровълновата печка в геометричния център
на въртящата се поставка. За нагряването им се
използва механична микровълнова фурна модел LG MS-285SD, настроена на максимална
мощност на облъчването (900W) и с честота на
полето 2,45 GHz. Продължителността на обработка се задава чрез таймер. Избраните продължителности на микровълновото въздействие

2. Резултати и дискусия
Резултатите от осъществения еднофакторен
експеримент са представени графично на фиг. 1
и фиг. 2.

Фиг. 1. Зависимост между продължителността на
микровълновото нагряване на пробни тела поставени в термоустойчив плик и температурата на
дървесината в две характерни точки

Фиг. 2. Зависимост между продължителността на
микровълновото нагряване на пробни тела поставени в термоустойчив плик и влажността на дървесината

На фигура 1 е показано изменението на температурата на поставената в микровълновото
поле дървесина, за изследвания времеви диапазон. При реализираното микровълново загряване температурата в центъра на пробните тела
е средно с 10 °С по-висока от измерената в близост до повърхността на дървесината.
Както се вижда от фиг. 1, първоначално температурата в дървесината изключително бързо
нараства. Това е следствие на интензивното
загряване на влажна дървесина, поставена в

микровълново поле. Необходими са по-малко от
30 s, за се достигне в центъра на пробните тела
температура по-висока от 80 °С. В диапазона от
30 до 120 s достигнатите температури се запазват относително постоянни, след което отново
се повишават. Оптималните стойности на температурата (т.е. 95-100 °С) от гледна точка на
пластичността на дървесината се достигат след
150 s микровълново въздействие. Въпреки използването на термоустойчив плик за ограничаване на изпарителния процес, дървесината зна-
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-

чително намалява влажността си в диапазона
120–150 s (вж. фиг. 2).
Това поведение на дървесина поставена в
микровълново поле съответства на направените
от M. Norimoto и J. Gril изводи:
- след първоначалното загряване температурата на дървесината няма да се повиши докато в нея има налична свободна
вода;
- температурата на дървесината постепенно започва да се повишава при напускане на свързаната вода [2].
Подходящо съдържание на вода от гледна
точка на пластифициращото действие на този
фактор съответства на микровълново загряване
от 30 s до 90 s. В този диапазон съдържанието
на вода в дървесината е над 15%. Запазването
на сравнително високо водосъдържание в дървесината в разглеждания времеви диапазон
дава основание да се смята, че пластичността
на пробните тела е достатъчна за последващо
огъване. За микровълново въздействие в диапазона 120–150 s се наблюдава рязко намаляване на водосъдържанието в дървесината. Тя
спада под 15% и на практика се намаляват значително и пластичните свойства на дървесината.
Това означава, че оптималните стойности на
пластифициращите фактори (температура и
влажност на дървесината) се разминават във
времето. За използвания метод задоволителна
пласичност на пробните тела от гледна точка на
последващото им огъване може да се очаква
при микровълново въздействие в диапазона 3090 s. От направеното изследване може да се
приеме, че поставянето на дървесината в термоустойчив плик по време на микровълновото й
загряване донякъде забавя изпарителния процес. Този положителен ефект, обаче не е достатъчен за да се постигне максимална пластичност на дървесината т.е. не се достигат едновременно оптималните стойности на температурата и влажността на пробните тела.

микровълновите печки успешно могат да
се използват за пластифициране на масивна дървесина;
- буковата дървесина, загрявана в микровълнова печка, с цел пластифициране
изключително бързо се загрява и се намалява първоначалната й влажност;
- при микровълново загряване на букова
дървесина с габаритни размери 25/30/75
mm, разликата между температурата в
центъра на пробните тела и близо до повърхността им е средно 10 °С;
- за ограничаване интензивното намаляване на влажността на дървесината по
време на микровълново пластифициране
може успешно да се ползва обвиването
й в термоустойчив плик;
- посредством поместване на пробни тела
в термоустойчив плик не се постига максимално възможната пластичност на
дървесината поради интензивното намаляване на влажността й;
- за използваните пробни тела, микровълново съоръжение и метод на работа найдобра пластичност на дървесината се
постига при продължителност на микровълново загряване в диапазона от 30 до
90 s.
В заключение може да се каже, че въпреки
споменатите технологични проблеми микровълновите фурни могат успешно да се използват за
пластифицирането на малогабаритни детайли
от масивна дървесина.
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MICROWAVE PLASTICIZATION OF BEECH WOOD SET IN HEAT RESISTANT BAG
Dimitar Angelski
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Plasticization of solid wood for the purpose of its further bending is a technological process with long duration. A considerable reduction of the plasticization time could be achieved by using microwave energy for wood heating. In that relation, the possibility for pacification of small-sized beech details in a microwave field has been studied. For that purpose
test pieces of wood with dimensions of 75/30/25 mm and 22 ±2% moisture have been heated in a microwave with filed
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frequency equal to 2450 MHz. The water content of wood placed in microwave field decreases intensively. That leads to
certain reduction of wood plastic properties. In order to limit that effect the details have been placed in and covered in
perforated heat resistant bag. The heat resistant cover keeps partially the formed steam during vaporization. In that way,
through steaming and delay in the vaporization process, an additional wood plasticization has been achieved. The limits
of the studied time period for microwave wood heating have been set up in preliminary experiments. The duration of the
test pieces stay in microwave field for the separate series of studies is as follows: 30, 60, 90,120 and 150 s. The plasticization of wood has been evaluated based on the measured humidity and temperature of the test pieces after the microwave effect. Two temperatures have been followed: in the center and near the surface of the test pieces of wood. Based
on the obtained results a regime for microwave plasticization of wood in heat resistant cover is composed.
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МИКРОВЪЛНОВО ПЛАСТИФИЦИРАНЕ НА БУКОВА ДЪРВЕСИНА ОБВИТА В
ТЕКСТИЛНА МАТЕРИЯ
Димитър Ангелски
Лесотехнически университет, София
Резюме
Пластифицирането на масивна дървесина с цел последващото й огъване е технологичен процес с голяма
продължителност. Времето за пластифициране може значително да се намали чрез използване на микровълнова енергия за нагряване на дървесината. Във връзка с това е изследвана възможността за пластифициране на
маломерни букови детайли в микровълново поле. За целта пробни тела с размери 75/30/25 mm и влажност 22
±2% са загрявани в микровълнова печка с честота на полето 2450 MHz. Водосъдържанието на дървесина, поставена в микровълново поле, бързо намалява но съществено намаляват пластичните й свойства. За ограничаване
на този ефект при поставянето им детайлите са обвивани във влажна хавлиена кърпа. Влажната текстилна материя частично задържа образуваните при изпарението водни пари и допълнително навлажнява повърхността
на дървесината. По този начин се постига допълнително пластифициране на дървесината чрез пропарване и
забавяне на изпарителния процес. Границите на изследвания времеви диапазон за микровълново загряване на
дървесината са определени чрез предварителни опити. Продължителността на престоя на пробните тела в микровълновото поле за отделните серии опити е, както следва: 30, 60, 90, 120 и 150 s. Пластичността на дървесината е оценявана въз основа на измерената влажност и температурата на пробните тела след края на микровълновото въздействие. Отчитани са две температури: в центъра и близо до повърхността на пробните тела.
Въз основа на получените резултати е съставен режим за микровълново пластифициране на дървесина, обвита
във влажна текстилна материя.
Ключови думи: пластифициране, букова дървесина, микровълново поле, микровълнова печка, огъване на
масивна дървесина.
Key words: plasticization, beech wood, microwave field, microwave oven, bending of wood.
JEL: Е21, Е23.

ществи еднофакторен експеримент. В предварително избран времеви диапазон се отчете
въздействието на микровълновото поле върху
дървесината чрез измерване на температурновлажностни промени в пробните тела.

Увод
Водосъдържанието на масивна дървесина
поставена в микровълново поле бързо намалява. От друга страна дървесината изключително
бързо се загрява и пластифицира под въздействие на достигнатите високи температури по
напречното й сечение. Постигнатата по този начин пластичност се запазва докато в дървесината има достатъчно налична свободна вода. Както е известно, за успешно огъване на заготовки
от масив е необходимо влажността им да е минимум 12%. Пластифициращият ефект на водата върху дървесината е по-малък от този на
температурата. Въпреки това дори при високи
стойности на температурата без наличие на
свързана вода в дървесината пластичността й
рязко намалява. С оглед на това целта на настоящето изследване е намиране на подходящ
начин за намаляване на отрицателния ефект от
бързото изсушаване на дървесината в микровълново поле. За целта е възприето пробните
тела да се обвиват във влажна текстилна материя. По този метод освен ограничаване скоростта на изпарителния процес се постига допълнително пластифициране на дървесината от създалата се по време на изпарителния процес
мокра пара. За определяне ефективността на
използвания метод за пластифициране се осъ-

1. Експериментални методи
За изпълнение на еднофакторния експеримент са използвани пробни тела от букова дървесина с размери 75/30/25 mm. Началната
влажност на дървесината се възприе да е 22
±2%. Тя е определяна по тегловия метод. Пробните тела се обвиха във влажна хавлиена кърпа
с подходящи за целта размери. Кърпата предварително се накисна в студена вода, след което се изцеди излишното количество вода. Така
оформените пакети се поставиха в микровълновата печка в геометричния център на въртящата
се поставка. За нагряването им се използва механична микровълнова фурна LG (модел), настроена на максимална мощност на облъчването
(900W) и с честота на полето 2,45 GHz. Продължителността на обработка се зададе с таймер. Избраните продължителности на микровълновото въздействие са както следва:
30,60,90,120 и 150 s. Температурата на дървесината е определяна в две точки чрез дигитален
мултиметър (с точност ±3 °) – в геометричния
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център на пробното тяло и на дълбочина 1 mm
от повърхността на широката му страна. За целта предварително се пробиха на определените
места два отвора. След отчитане на температурите в двете точки, се измери отново теглото на
пробните тела, за да се определи крайната
влажност на дървесината. Всеки опит е изпълняван четирикратно. За оценка на пластичността на дървесината са използвани средноаритметичните стойности на измерените температури и крайната влажност. Приема се, че за микровълново загряване пластичността на дървесината е оптимална при достигната температура
102 °С и влагосъдържание 20 % [1].

ват. По-нататък в диапазона от 60 до 150 s температурата на дървесината се запазва относително постоянна. Максимално достигнатата
температура в изследвания времеви диапазон е
89 °С. От гледна точка на пластифицирането на
дървесината с цел огъване, тази температура е
достатъчна за успешно изпълнение на операцията.
Обвиването на дървесината с текстилна материя ограничава до голяма степен изпарителния процес (вж. фиг. 2).

2. Резултати и дискусия
На фиг. 1 е показано изменението на температурата на поставената в микровълновото поле дървесина за изследвания времеви диапазон.
При загряването температурата в центъра на
пробните тела е средно със 7 °С по-висока от
тази, измерена в близост до повърхността на
дървесината.

Фиг. 2. Зависимост между продължителността на
микровълновото нагряване на пробни тела обвити в текстилна материя и влажността на дървесината

Контактът на дървесината с влажната текстилна материя води до минимално повишаване
на влажността й. По тази причина след 30 секундно микровълново въздействие отчетената
влажност на пробните тела е средно с 0,2% поголяма спрямо първоначалната. Във времевия
диапазон от 30 до 150 s загубата на влажност е
обратнопропорционална на продължителността
на микровълновото въздействие. Едва след 150
s микровълново въздействие влажността на
дървесината пада под минимално подходящата
за огъване стойност (12%). Това означава, че
при микровълново пластифициране, обвиването
на пробните тела с влажна текстилна материя
достатъчно дълго време запазва влажността на
дървесината. Този ефект се дължи, от една
страна, на наличието на втори влажен обект,
адсорбиращ микровълнови вълни и от друга на
допълнителното овлажняване на дървесината
от текстилната материя. Въпреки реализираното в този случай по-слабо загряване на дървесина, достигнатата пластичност се запазва подълго време спрямо използването на термоус-

Фиг. 1. Зависимост между продължителността на
микровълновото нагряване на пробни тела, обвити в текстилна материя и температурата на дървесината в две характерни точки

При този вариант на микровълново загряване
достигнатата температура на дървесината е пониска спрямо поставянето на пробните тела в
термоустойчив плик. Например след 30 секундно микровълново въздействие при варианта с
влажната текстилна материя средната температура в центъра е 68 °С, а близо до повърхността
на дървесината 62 °С, т.е тези стойности са съответно с 12 °С и 19 °С по ниски спрямо варианта с термоустойчивия плик. В диапазона от 30
до 60 s пробните тела продължават да се загря-
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тойчив плик при микровълново пластифициране.
Както е известно, след приключване на загряването дървесината за минути се охлажда и губи
термичната си пластичност, докато за намаляване на влажността й са необходими часове.
Това означава, че този вариант на микровълново пластифициране е перспективен и успешно може да се използва при производството
на огънати детайли от масивна дървесина.

центъра на пробните тела и близо до
повърхността им е средно 7 °С;
при микровълново загряване на пробни
тела обвити в текстилна материя, не се
постигна максимално възможната пластичност на дървесината. Основна причина за това е, че при този метод на интензивно вътрешно загряване на дървесината на значително намалява и нейното водосъдържание.
В заключение може да се каже, че с обвиване на дървесината с влажна текстилна материя
по време на микровълново й загряване се постига значително ограничаване на изпарителния
процес. И второ, при този метод пробните тела
се изсушават по-бавно и по-равномерно, спрямо
варианта с поставянето им в термоустойчив
плик.

Изводи и препоръки
От осъщественото изследване може да се
направят следните по важни изводи и препоръки:
обвиването на дървесината с текстилна
материя забавя значително загряването
й в микровълново поле;
за използваните пробни тела, микровълново съоръжение и метод на работа
най-добра пластичност на дървесината
се постига при продължителност на
микровълново загряване в диапазона от
60 до 120 s;
при микровълново загряване на букова
дървесина
(с
габаритни
размери
25/30/75 mm), обвита в текстилна материя, разликата между температурата в

Литература
1. Данков, А. Разработка технологии гнутья массивной древесины с использованием СВЧнагрева. Автореферат диссертации. Воронеж.
2009.
2. Norimoto, M., Gril, J. Wood bending using
microwave heating. Jornal of Microwave Power and
Electromagnetic Energy. 1989. Vol. 24 No. 4.

MICROWAVE PLASTICIZATION OF BEECH WOOD WRAPPED WITH TEXTILE
MATERIAL
Dimitar Angelski
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Plasticization of solid wood for the purpose of its further bending is a technological process with long duration. A considerable reduction of the plasticization time could be achieved by using microwave energy for wood heating. In that relation, the possibility for pacification of small-sized beech details in a microwave field has been studied. For that purpose
test pieces of wood with dimensions of 75/30/25 mm and 22 ±2% moisture have been heated in a microwave with filed
frequency equal to 2450 MHz. The water content of wood placed in microwave field decreases intensively. That leads to
certain reduction of wood plastic properties. In order to limit that effect the details have been placed in and covered with
a wet towel. The wet towel keeps partially the formed steam during vaporization. In that way, through steaming and delay
in the vaporization process, an additional wood plasticization has been achieved. The limits of the studied time period for
microwave wood heating have been set up in preliminary experiments. The duration of the test pieces stay in microwave
field for the separate series of studies is as follows: 30, 60, 90, 120 and 150 s. The plasticization of wood has been
evaluated based on the measured humidity and temperature of the test pieces after the microwave effect. Two temperatures have been followed: in the center and near the surface of the test pieces of wood. Based on the obtained results a
regime for microwave plasticization of wood wrapped with wet textile/towel is composed.
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ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАБОТАТА НА МАШИНИТЕ В
ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ЧРЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА НЯКОИ ОПАСНИ
РЕЖИМИ НА РАБОТА
Георги Вуков
Лесотехнически университет, София
Резюме
В предлаганото изследване се разглеждат някои възможности за повишаване на ефективността на работата
на машините в горската промишленост. Акцентира се върху необходимостта от ограничаване на опасните режими на работа, свързани с възникване на ударни натоварвания. Анализират се аналитични зависимости, описващи най-неблагоприятните процеси в тези механизми. Формират се обосновани препоръки за избягване на такива
процеси. Едновременно с това става възможно да се открият възникнали отклонения в параметрите и да се вземат навреме необходимите мерки. Всичко това е свързано с намаляване на разходите за престой, за обслужване
и за ремонт. Прави се изводът за необходимостта от предварително изследване на работния процес със съвременни средства. По този начин може да се ограничат опасните режими на работа и така да се повиши ефективността на работата на цялата машина.
Ключови думи: ефективност на оборудването, горска промишленост, режим на работа.
Key words: effectiveness of the equipment, wood industry, work regime.
JEL: Q23.

Повишаването на ефективността на работата
на машините в горската промишленост задължително се свързва с оптимизиране, от една
страна, на работата на техните механизми, а от
друга – на съгласуваността между тези механизми. Спецификата на конструкцията на отделните механизми и високите изисквания към
работата на всеки от тях налага тяхното задълбочено и детайлно изследване [4, 10]. Съвременното състояние и бързото развитие на методиката, техническите системи и приложните
програмни продукти за моделиране и симулация
на работата на динамични системи е обективна
предпоставка за провеждане на такива изследвания. Естествен резултат от тези изследвания
е осигуряването на високо ниво на техническото
състояние и работоспособността по време на
целия жизнен цикъл както на отделния механизъм, така и на цялата машина [1, 3, 6].
Идентификацията, проследяването и прогнозирането на тенденциите в развитието на възникналите неблагоприятни процеси и отклонения в работата на механизмите дават възможност, от една страна, да се сведат до минимум
разходите за обслужване и за ремонт, а от друга
страна – технологичният цикъл да се оптимизира. Оптимизирането на технологичния цикъл
гарантира минимизиране на неизползваемия
престой на машините, както и повишаване на
точността и качеството на готовата продукция.
Като следствие се намаляват разходите от брак
на негодни и неотговарящи на стандартите изделия. Заедно с това става възможно и удовлетворяването на все по-високите изисквания,
наложени към нивото на шума и вибрациите в

мебелното и дървообработващото производство в последно време. Анализът на данните от
провежданото изследване може да се използва
и като основа при изграждането на нови машини, както и при реконструкцията и модернизацията на съществуващи машини, защото показва
техните слаби и лесно уязвими възли и елементи [5, 12, 13].
При работата на машините в горската промишленост възникват различни видове въздействия, които натоварват както отделните им
възли, така и машината като цяло. Тези натоварвания могат да бъдат постоянни или променливи във времето. За инженерната практика
определен интерес представляват променливите натоварвания, защото те в най-голяма степен
влияят на техническото състояние и работоспособността на машината. В това отношение характерните за работата на разглежданите машини ударни натоварвания са обект на особено
внимание [2, 11]. За ударните натоварвания е
характерно това, че за много кратък интервал от
време скоростите (линейни и ъглови) на отделните елементи на машината претърпяват крайни промени, като се изменят скокообразно. При
това явление се генерират много големи сили и
моменти. Ако не бъдат диагностирани навреме
и овладени, тези натоварвания могат да предизвикат повреди и разрушаване на отделни
възли, а понякога и на цялата машина. Проведените проучвания показват, че такива натоварвания могат да възникнат, когато има несъгласуваност между основните фактори, определящи работния процес – параметрите на машина-
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та, режимите на работата й, характеристиките
на обработвания материал и др. [8].
Целта на предлаганата работа е на базата
на изведени аналитични зависимости за ударните натоварвания в механизмите да се формират обосновани препоръки за избягване на нежелани процеси в машините в горската промишленост. Проведеното изследване пряко може да се свърже с оптимизиране на режимите
на работа в зависимост от характеристиките и
параметрите на обработвания материал при
отчитане на конкретната конструкция на машината. Това е предпоставка за повишаване на
ефективността на работата на разглежданите
машини.
Изследването на динамични процеси в найчесто използваните конструкции на машините в
горската промишленост може да стане с помощта на динамичен модел, който включва основните елементи на тези машини – задвижващ електродвигател, ремъчна предавка и режещ инструмент. Моделът със съответните означения е
показан на фиг. 1.

мата на циркулярна машина е показана на фиг.
2.
Моделът е приложим и за някои фрезови
машини. Схема на такава машина е дадена на
фиг. 3. На фиг. 2 и фиг. 3 означенията съответстват на тези от фиг. 1, а обработваният материал е означен с М.
М
3
1

Фиг. 2. Циркулярна машина
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Фиг. 3. Фрезова машина
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При изследването се анализира един от найопасните за конструкцията на машината случай,
който може да възникне по време на работа.
Това е случаят, водещ до явлението „удар” – в
резултат на несъгласуваност между параметрите (скорост на подаване, мощност на задвижващия електродвигател, характеристики на обработвания материал и др.) се стига до внезапно
спиране на режещия инструмент. Възникналите
при това ударни сили и моменти пораждат големи напрежения в елементите на конструкцията, което може да доведе до тяхното разрушаване.
На фиг. 4 е показано схематично взаимодействието между режещия инструмент (циркулярен трион или фрезер) и обработвания материал при внезапно спиране. Върху обработвания материал и върху режещия инструмент се
генерират правопротивоположни ударни натоварвания. За практиката е важно да се определят техните тангенциални и нормални компоненти. На фигурата за режещия инструмент те
са показани с плътни линии и са означени съответно с ST и SN. Нормалната компонента води
до значително радиално натоварване на самия
инструмент и на основния вал, а следователно
и на неговите опорни лагери. Тангенциалната

SP

ω2

Фиг. 1. Динамичен модел

С 1 е означен роторът на електродвигателя.
Неговият масов инерционен момент спрямо оста на въртене е J1. 2 е ремъчната шайба, монтирана към вала на електродвигателя. Диаметърът на този вал е d12. Ремъчната шайба 2 има
радиус r2 и масов инерционен момент J2. Другата ремъчна шайба 3 от предавката е монтирана
към основния вал, чийто диаметър е d34. Радиусът на тази шайба е r3 , а масовият й инерционен момент – J3. Режещият инструмент е означен с 4. Неговият масов инерционен момент
спрямо оста на въртене е J4, радиусът му е r4.
Представеният модел с успех може да се използва при изследване на динамичните процеси
в голям брой конструкции на машини в горската
промишленост. Към този модел се свеждат редица конструкции на циркулярни машини. Схе-
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компонента поражда усукващ момент. Този момент натоварва цялата конструкция. Понеже
основният вал е сравнително къс и „твърд”, полученото натоварване се предава изцяло към
елементите на ремъчната предавка. Върху ремъчните шайби 3 и 2 от предавката се получават правопротивоположни ударни импулси SР –
те са показани на фиг. 1.
τ

ST

Полученото равенство позволява да се изведе зависимост за определяне на тангенциалната сила ST върху режещия инструмент при рязкото му спиране
J . . r
J .
(6)
S T  21 20 3  34 30 .
r2 .r4
r4
За ремъчната предавка е в сила зависимостта
20 . r2  30 . r3 .
(7)

VM
HM

r4

SN
4

От зависимостта (7) се изразява ω30 и се замества в (6). Така за тангенциалната сила върху
режещия инструмент ST се получава
 J .r
J .r  
(8)
S T   21 3  34 2  20 .
r3  r4
 r2

n
α

ω

Фиг. 4. Ударни натоварвания

Определената тангенциална сила позволява
намирането и на нормалната сила върху режещия инструмент. За целта се използва връзката
 J .r
J .r  
SN  k.S T  k. 21 3  34 2  20 ,
(9)
r3  r4
 r2

За ремъчната шайба 3 е в сила равенството
J34 3  30   SP . r3  S T . r4 ,
(1)
където
J34 е масовият инерционен момент на ремъчната шайба 3 заедно с основния вал и режещия инструмент 4;
ω30 и ω3 – ъгловите скорости на тази шайба
преди и след удара.

където k е коефициент, зависещ от вида и състоянието на режещия инструмент [6]. Например
при остри циркулярни триони се приема k=0,5, а
при силно затъпени – k=2.

По аналогия за ремъчната шайба 2 е в сила
равенството
J212  20   SР .r2  MP ,
(2)
където
J21 е масовият инерционен момент на ротора
на електродвигателя заедно с ремъчната
шайба 2 (тук еластичността на вала на електродвигателя се пренебрегва, защото той е
къс и много твърд в сравнение с ремъчната
предавка);
ω20 и ω2 – ъгловите скорости на тази шайба
преди и след удара;
МР – моментът от ротора на електродвигателя.

Анализирането на изведените изрази (8) и (9)
показва, че ударните натоварвания върху режещия инструмент нарастват правопропорционално на честотата на въртене. Влиянието на
масово-инерционните свойства на системата се
отчита с израза в скобите, като ясно се вижда и
значението на предавателното отношение на
ремъчната предавка. Видът и състоянието на
режещия инструмент също са важни – те са определящи за отношението на големините на
тангенциалната и нормалната компонента на
натоварването.
Както беше отбелязано и по-горе, ударното
натоварване действа както върху режещия инструмент, така и върху обработвания материал.
Изследването на поведението на обработвания
материал става пак на базата на схемата от
фиг. 4, но сега се разглеждат динамичните процеси, касаещи именно обработвания материал.
Тези процеси се изследват, като се съставя основното уравнение на динамиката при удар
между показаните две тела [9]. То има вида
M.( VM  VР )  S V ,
(10)
където
М е масата на обработвания материал,
VM – скоростта на подаване на детайла преди удара,

При внезапното спиране ъгловите скорости
на дисковете стават равни на нула, т. е.
2  3  0 и МР=0. Тогава уравнения (1) и (2)
приемат съответно вида
J34 .30  SP . r3  S T . r4 ,
(3)
J21.20  SР .r2 .
(4)
Ако от (4) се изрази SР и се замести в (3), се
намира
J .
J34 .30   21 20 . r3  S T . r4 .
(5)
r2
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ни както характеристиките и параметрите на
обработвания материал, така и особеностите на
конкретната конструкция на машината.
На основата на предложения подход може да
се моделира и развие компютърен симулационен модел за разширено числено изследване,
който да обхване конкретни конструкции и важни за практиката режими на работа. Допълнителна предпоставка за това е бързото развитие
на съвременните средства за компютърно моделиране и анализ на сложни динамични системи, водещо до разширяване на възможностите
и перспективите за изучаване на важни, но
трудни за непосредствено наблюдение и изследване режими на работа.
Проведеното изследване пряко може да се
свърже с оптимизиране на режимите на работа
в зависимост от характеристиките и параметрите на обработвания материал при отчитане на
конкретната конструкция на машината. Това е
предпоставка за повишаване на ефективността
на работата на разглежданите машини.

VР – скоростта на подаване на детайла след
удара,
SV – сумата от проекциите на ударните натоварвания върху обработвания материал по
направлението на подаване.
Като се отчете, че VР=0, а ST и SN (на фиг. 4
компонентите, действащи върху обработвания
материал, са показани с прекъсвана линия) се
проектират по направлението на подаването,
уравнение (10) приема вида
M.VM  S T . cos   SN. sin  .
(11)

Ако ST и SN , определени с изрази (8) и (9), се
заместят с техните равни, за скоростта на подаване от (11) се получава
 J .r
J .r 

(12)
VM   21 3  34 2 cos   k. sin   20 .
r3 
M.r4
 r2
Определената с уравнение (12) скорост на
подаване на обработвания материал е предпоставка за формиране на ударно натоварване.
Както стана ясно, възникналите при това значителни динамични напрежения могат да бъдат
причина за повреди във възлите и детайлите на
машината. Налага се внимателен анализ на получената зависимост. Може да се направят няколко важни извода, дадени по-долу.
- Изразът в първите скоби позволява да се
проследи
влиянието
на
масовоинерционните свойства на системата
върху разглежданите процеси. С този израз се отчита и предавателното отношение на ремъчната предавка.
- Изразът във вторите скоби, макар и в неявен вид, обвързва геометричните параметри на обработвания материал и на
машината с изследваните натоварвания.
С въвеждането на подходящ коефициент
се отчитат видът и състоянието на режещия инструмент.
- Величините след скобите показват пряката зависимост между честотата на въртене и скоростта на подаване, при която
биха възникнали ударни натоварвания.
Очевидно е и значението на масовите
параметри на обработвания материал,
както и на геометричните такива на режещия инструмент.
Предвид казаното дотук, получената зависимост може да се използва като основа за изготвяне на мерки за ограничаване на някои от
опасните режими на работа на машината. Във
формираната зависимост между честотата на
въртене и скоростта на подаване, при която биха възникнали ударни натоварвания, са отчете-

Изводи и препоръки
В предлаганата работа са разгледани някои
възможности за повишаване на ефективността
на работата на машините в горската промишленост. Формулирана е необходимостта от ограничаване на опасните режими на работа, свързани с възникване на ударни натоварвания.
Проведените проучвания показват, че такива
натоварвания могат да се появят, когато има
несъгласуваност между основните фактори, определящи работния процес – параметрите на
машината, режимите на работата й, характеристиките на обработвания материал и др. Изведени и анализирани са аналитични зависимости,
описващи процесите, пораждащи такива натоварвания. Прави се изводът за необходимостта
от задълбочено изследване на работния процес
със съвременни средства за компютърно моделиране и анализ на сложни динамични системи.
По този начин изследването се свързва с оптимизирането на режимите на работа. Тези режими се поставят в непосредствена зависимост от
характеристиките и параметрите на обработвания материал при отчитане на особеностите в
конкретната конструкция на машината. Това е
предпоставка за повишаване на ефективността
на работата на разглежданите машини.
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INCREASE IN THE EFFECTIVENESS OF THE MACHINES IN THE FORESTRY
INDUSTRY BY LIMITING OF CERTAIN DANGEROUS WORK REGIMES
Georgi Vukov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Some possibilities for increase in the effectiveness of the work of machines in forestry industry are examined in the
proposed study. Emphasis is placed on the need to limit the dangerous work regimes which raise shock loads. Analytical
relationships describing the adverse process in these mechanisms are analyzed. Some based recommendations are
formed to prevent such practices. In the same time it becomes possible to find out some derivations appeared in parameters and to take up necessary actions. All this concerns decreasing in expenditure for idle time, service and repair
work. It is necessary to do a preliminary test of the work process by using modern equipment. In this way the dangerous
work regimes can be optimized and it can lead to increase in the efficiency of the whole machine.
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ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА НА ПРЕДАВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА НА
ДЪРВЕСИНАТА В ХИГРОСКОПИЧНИЯ ДИАПАЗОН ПО ВРЕМЕ НА
РАЗМРАЗЯВАНЕТО Й
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Резюме
В работата се предлага методика за изчисляване на коефициента на предаване на температура на съдържаща лед дървесина в хигроскопичния диапазон по време на размразяването й. Методиката отразява физиката
на процеса на разтопяване на леда, образувал се в дървесината от замръзването на адсорбционно свързаната
вода. Тя включва за първи път и влиянието на влагосъдържанието при границата на насищане на клетъчните
стени на различните дървесни видове върху коефициента им на предаване на температура и влиянието на температурата върху това влагосъдържание. Предложената методика е използвана за изчисляване на коефициента
0
0
на предаване на температура на букова и дъбова дървесина в температурния диапазон от -60 C до 0 C. Получените резултати могат да се използват при технологични и други инженерни пресмятания и за анализ на процесите на термично и хидротермично обработване на дървесината, а също в софтуера на системи за моделно базирано и моделно предсказващо автоматично управление на тези процеси.
Ключови думи: коефициент на предаване на температура, замръзнала дървесина, хигроскопичен диапазон.
Key words: temperature conductivity, frozen wood, hygroscopic diapason.
JEL: Q23.

0,2 до 0,4 kg.kg-1 [1, 2, 3, 6], а също и влиянието
на t върху ufsp.
Цел на настоящата работа е съставяне на
методиика за изчисляване на коефициента на
предаване на температура на съдържаща и
несъдържаща лед дървесина в хигроскопичния
диапазон с отчитане влиянието на ufsp върху а, а
също за първи път и на температурата върху
ufsp.

Увод
При технологични и други инженерни изчисления, свързани с топлинното и хидротермичното обработване на дървени материали, често се
използва коефициентът на предаване на температура на дървесината а. Известно е, че той
представлява отношение на коефициента на
топлопроводност  към произведението на специфичния топлинен капацитет с и плътността ρ
на материала [3, 4, 6].
При изчисляване на процеси на нагряване
и/или охлаждане на несъдържаща лед дървесина нейният коефициент на предаване на температура може да бъде определян съгласно това
отношение, използвайки стойностите на с,  и ρ
на дървесината при конкретната температура t и
влагосъдържание u или осреднено за съответните диапазони на t и u.
При изчисляване на процеси на размразяване на съдържащи лед дървени материали в
хигроско-пичния диапазон, т.е. при стойности на
u, по-малки от тези при границата на насищане
на клетъчните стени ufsp, обаче е необходимо да
се взема под внимание влиянието върху а на
специфичния топлинен капацитет както на самата дървесина c, така и на леда cbw, образувал
се от замръзването на адсорбционно свързаната вода в дървесината.
При прецизно определяне на а е необходимо
да се взема под внимание и влиянието на влагосъ-държанието ufsp, което при различните
дървесни видове се изменя в широки граници от

1. Моделиране на a в хигроскопичния диапазон
Съгласно резултатите от обширни теоретични и експериментални изследвания, приведени
в [2, 4], при изчисляването на процеси на размразяване на съдържаща лед дървесина при
Т271,15 K коефициентът й на предаване на
температура a следва да се определя с отчитане на влиянието върху а на сумата от специфичните топлинни капацитети с и cbw, а при изчисляване на а на несъдържаща лед дървесина
(след приключване на разтопяването на леда) –
само това на c , т.е. математичният модел на а
в хигроскопичния диапазон може да се изрази
чрез следните уравнения:
- при наличие на лед в дървесината:
a( T, u,u fsp ) 

( T, u, u fsp )

c(T,u,u fsp )  c bw (T,u,u fsp )(b , T,u,u20fsp )

- при липса на лед в дървесината:
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a(T, u, u fsp ) 

c



(T, u, u fsp )



T, u, u fsp (b , T, u, u20
fsp )

.

ния за определяне на Tnfw и unfw на подложена
на размразяване дървесина:

(2)

ln

където
u 20
fsp e влагосъдържанието на дървесината

Tnfw  271,15 



unfw  0,12
u fsp  0,12
0,0567

,

(4)



unfw  0,12  u fsp  0,12 exp0,0567T  271,15 , (5)

при границата на насищане на клетъчните й
стени при 20 оС, kg.kg-1;
ρb - базисната плътност на дървесината на
съответния дървесен вид, kg.m3.

където
unfw e количеството на незамръзнала вода в
дървесината при дадена температура
-1
T  271,15 K, kg.kg [4].

Участващите в уравнения (1) и (2) математични описания на , c, cbw и ρ във функция от
влияещите им фактори при u fsp  u 20
fsp е приве-

На фиг. 1 и фиг. 2 е показано изчисленото по
уравнения (4) и (5) изменение съответно на tnfw и
-1
unfw на букова дървесина u20
fsp =0,31 kg.kg и на

дено в [2, 3]. За по-точно изчисляване на а е
необходимо в тези описания да се отрази още и
влиянието на T върху ufsp.

-1
дъбова дървесина с u20
[1, 3] в
fsp =0,29 kg.kg

зависимост от влияещите им фактори.

2. Влияние на температурата върху ufsр при
моделирането на а
Въз основа на резултати от обширни експериментални изследвания A. J. Stamm [5] извежда следното уравнение, отразяващо влиянието
на температурата върху ufsp на несъдържаща
лед дървесина:
(3)
u fsp  u 20
fsp  0,001( T  293,15 ) ,

0

Температура t nfw, С

0

където
ufsp е влагосъдържанието на дървесината
при границата на насищане на клетъчните
стени, kg.kg-1;
Т – температурата, K.

ЛЕД

-10

ВОДА

-20

-30
Дъб
Бук

-40
0,15

В специализираната литература липсват
сведения за влиянието на Т върху ufsp на дървесина, съдържаща лед от хигроскопично свързаната вода. Единствено Б. С. Чудинов [4] отбелязва, че с понижаване на Т се очаква ufsp на
такава дървесина да намалява, тъй като частта
от хигроскопично свързаната вода, която преминава в лед, престава да бъде свързана и става свободна (образуващият се лед се разполага
в порите).
Тъй като уравнение (3) e общоприето в специализираната литература, то при математичното описание на a по-долу това уравнение е
използвано за отразяване на влиянието на Т
върху ufsp на дървесината при t<0 оС след настъпване на пълното разтопяване на леда, образувал се от хигроскопично свързаната вода.
Докато трае разтопяването на този лед в математичното описание се използва неизменна
стойност на ufsp, която дървесината има при
температурата на пълното разтопяване на леда,
означена по-долу като Tnfw (в K) или tnfw (в оС).
Въз основа на поместени в [5] експериментални данни в [2] са изведени следните уравне-
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Фиг. 1. Изменение на tnfw на букова и дъбова дървесина в зависимост от u
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Фиг. 2. Изменение на unfw на букова и дъбова дървесина в зависимост от t
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На фиг. 3 и фиг. 4 с наклонените линии е показано изчисленото по уравнение (3) изменение
на ufsp на несъдържаща лед дървесина в зависимост от t при t<0 оС и u при 0,15  u  u fsp .

Тези стойности на ufsp показват и това добре
се вижда на фиг. 3 и фиг. 4, че поради наличието на обратно пропорционална зависимост на
Tnfw от u стойностите на ufsp на съдържаща лед
дървесина намаляват с увеличаване на u, което
изцяло съответства на отбелязаното по-горе
схващане на Б. Чудинов [4] за физиката на разглеждания процес.

0,37
Влагосъдържание u fsp, kg.kg

-1

u = 0,15

0,36

u = 0,20

0,35

3. Симулационно изследване на изменението
на а в хигроскопичния диапазон
Чрез добавяне на уравнение (3) в приведените в [2] и [3] математични описания на коефициента на топлопроводност, на плътността и
специфичния топлинен капацитет на съдържаща и несъдържаща лед дървесина, а също на
специфичния топлинен капацитет на леда, образувал се в дървесината от адсорбционно
свързаната вода в нея, е отразено изложеното
по-горе влияние на Т върху ufsp, а оттам – и върху изброените топлофизични характеристики.
Актуализираните по този начин математични
описания са използвани за изчисляване по
уравнения (1) и (2) на коефициента на предаване на температура напречно на влакната ac на
букова с ρb=560 kg.m-3 и дъбова с ρb=670 kg.m-3
дървесина по време на размразяването й в хигроскопичния диапазон при изменение на температурата от -60 oС до 0 oС. Получените по уравнения (1) и (2) резултати за изменението на ac в
зависимост от t и u са показани на фиг. 5 за буковата дървесина и на фиг. 6 за дъбовата дървесина.
Известно е, че максимално количество лед
от хигроскопично свързана вода в дървесината
се получава при u=ufsp. Изследванията на Б.
Чудинов [4] показват, че разтопяването на максимално възможното количество такъв лед
приключва при t=-2 оС, т.е. при T=Tnfw=271,15 K.
След залагане на тази стойност на Т в уравнение (3) са изчислени максималните стойности
на u, при които намиращата се в дървесината
вода е изцяло свързана. По този начин е установено, че максимално възможното количество
свързана вода при T=271,15 K в букова дърве-1
-1
сина с u20
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Фиг. 3. Изменение на ufsp на буковата дървесина в
зависимост от t и u
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Фиг. 4. Изменение на ufsp на дъбовата дървесина в
зависимост от t и u

Хоризонталните линии с ufsp=const пресичат
наклонените линии на тези фигури при температури, които съответстват на изчислените по
уравнение (4) (след залагане в него на условието unfw=u) стойности на tnfw за показаните в легендите на фиг. 3 и фиг. 4 стойности на u. Поради липса на публикувани сведения за влиянието
на t върху ufsp на съдържаща лед дървесина, за
изчисляване на а при T<Tnfw се използват показаните в левите части на фиг. 3 и фиг. 4 постоянни стойности на ufsp, които се получават за
съответния дървесен вид по уравнение (3) след
залагане в него на T=Tnfw.
На фиг. 3 и фиг. 4 се вижда, че ufsp на съдържащата лед букова и дъбова дървесина има
следните постоянни стойности, докато трае разтопяването на леда: съответно 0,369 kg.kg-1 и
0,348 kg.kg-1 при u=0,15 kg.kg-1; 0,351 kg.kg-1 и
0,329 kg.kg-1 при u=0,20 kg.kg-1; 0,341 kg.kg-1 и
0,320 kg.kg-1 при u=0,25 kg.kg-1; 0,335 kg.kg-1 и
0,314 kg.kg-1 при u=0,30 kg.kg-1.

-1
а в дъбова дървесина с u 20
fsp  0,29 kg.kg то е

равно на 0,312 kg.kg-1. До тези стойности на u е
изследвано изменението на ac, което е показано
на фиг. 5 и фиг. 6. Анализът на графиките на
фиг. 5 и фиг. 6 показва, че при дадена стойност
на t увеличаването на u предизвиква нелинейно
нарастване на ac на дървесина, която съдържа
лед от свързаната вода и намаляване на ac на
дървесина, в която липсва такъв лед.
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От графиките на фиг. 5 и фиг. 6 се вижда, че
повишаването на t при дадена стойност на u
предизвиква значително намаляване на ac на
4

3,5

3,5

-1

u = 0,05

3

u = 0,10

2,5

u = 0,15

7

7

u=0

2

Коеф. на температуропроводност а .10 , m .s

-1

u=0

2

Коеф. на температуропроводност а .10 , m .s

съдържаща лед дървесина и съвсем слабо увеличаване на ac на несъдържаща лед дървесина.
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Фиг. 5. Изменение на ac на буковата дървесина в
зависимост от t и u

Фиг. 6. Изменение на ac на дъбовата дървесина в
зависимост от t и u

Наличието на нарастващ с увеличаването на
u скок в стойностите на ac на фиг. 5 и фиг. 6
свидетелства за коректно отразяване в математичния модел на ac на постановката от теорията
на топлинното обработване на дървесината [4],
според която, когато unfw  u  u fsp именно при

Отклонение от тази закономерност се наблюдава единствено при несъдържаща лед дъбова дървесина с u=0 kg.kg-1 и u=0,05 kg.kg-1,
където повишаването на t обуславя изключително слабо увеличаване на ac. Изменението на
ac в зависимост от t с достатъчна за практически
изчисления може да се приеме за линейна както
при съдържаща, така и при несъдържаща лед
дървесина. На фиг. 5 и фиг. 6 се вижда също, че
когато при повишаване на температурата на
дървесина, съдържаща лед от адсорбционно
свързаната вода, се достигне стойността tnfw,
при която този лед се разтопява окончателно,
настъпва скок в изменението на ac. Причина за
този скок е фазовото превръщане на последната порция замръзнала адсорбционно свързана
вода в дървесината при съответните стойности
на t=tnfw и u, при което се проявява влиянието
върху ac на значителната разлика на специфичния топлинен капацитет на водата в твърдо и в
течно агрегатно състояние. Останалите порции
такава вода вече са се разтопили при по-ниски t
[4].
На фиг. 5 и фиг. 6 се вижда, че скок и смяна
на наклона на зависимостите ac (t, u) при буковата и дъбовата дървесина настъпва съответно:
- при tnfw=-39,35 оС и tnfw=-37,76 оС за
u=0,15 kg.kg-1;
- при tnfw=-20,68 оС и tnfw=-18,93 оС за
u=0,20 kg.kg-1;
- при tnfw=-11,39 оС и tnfw=-9,56 оС за u=0,25
kg.kg-1;
- при tnfw=-5,15 оС и tnfw=-3,26 оС за u=0,30
kg.kg-1;
- при tnfw=-2,00 оС за u=0,332 kg.kg-1 (бук) и
u=0,312 kg.kg-1 (дъб).

t=tnfw приключва разтопяването на последната
порция от леда в дървесината, който се е образувал от замръзването на адсорбционно свързаната вода в нея.
Сравняването помежду им на приведените
на фиг. 5 и фиг. 6 резултати показва, че при
едни и същи t и u стойностите на ac на буковата
дървесина са по-големи от аналогичните стойности на ac на дъбовата дървесина от 8% до
12% при наличие на лед и от 11 до 16% при
липса на лед в дървесината. Основна причина
за това е с около 12% по-малката плътност на
бука в сравнение с тази на дъба, която участва
в знаменателя на уравнения (1) и (2) и, следователно, влияе обратно пропорционално на ac.
Сравняването на показаните на фиг. 5 стойности на ac на буковата дървесина с приведените в [3] аналогични стойности на ac на същата
дървесина, които обаче са получени без отчитане влиянието на t върху ufsp, показва, че прецизираните в настоящата работа с отчитане на
това влияние стойности на ac са по-малки в границите до 10% при наличие на лед в буковата
дървесина. Освен това при отчитане влиянието
на t върху ufsp стойностите на температурата tnfw,
при която настъпва окончателното разтопяване
на леда в буковата дървесина, се оказват с около 2 оС (при u=0,3 kg. kg-1) и с около 4 оС (при
u=0,15 kg.kg-1) по-ниски спрямо получените без
отчитане на това влияние. Това означава, че
след въвеждане на установеното влияние на t
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върху ufsp в математичните модели, по които се
изчислява и управлява разходът на топлинна
енергия, необходим за размразяване на дървени материали [3], по-прецизно прогнозираният с
моделите специфичен енергиен разход ще се
понижи с около 5%.

новеното влияние на t върху ufsp в софтуера на
тези системи може да осигури понижаване с
около 4% на специфичния разход на топлинна
енергия, необходим за размразяване на съдържащи лед обли и призматични дървени материали.

Заключение
В работата е предложена методика за изчисляване на коефициента на предаване на температура на съдържаща лед дървесина в хигроскопичния диапазон по време на размразяването
й. Методиката отразява физиката на процеса на
разтопяване на леда, който се е образувал в
дървесината от замръзването на адсорбционно
свързаната вода. Тя отразява за първи път влиянието на влагосъдържанието при границата на
насищане на клетъчните стени на различните
дървесни видове върху коефициента им на предаване на температура и влиянието на температурата върху това влагосъдържание.
Получените резултати могат да се използват
при технологични и други инженерни изчисления и анализ на процеси на термично обработване на дървени материали с цел пластифицирането им в производството на фурнир, а също
в софтуера на автоматични системи за моделно
базирано или моделно предсказващо управление на такива процеси. Отразяването на уста-
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COMPUTATION OF THE WOOD TEMPERATURE CONDUCTIVITY IN THE
HYGROSCOPIC DIAPASON DURING DEFROSTIG OF THE WOOD
Nencho Deliiski1, Ladislav Dzurenda2, Slavcho Sokolovski1, Vasil Todorov1
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Technical university, Zvolen, Slovakia
Abstract
An approach for the computation of the temperature conductivity of frozen wood during its defrosting in a hygroscopic
diapason has been suggested. The approach takes into account the physics of the processes of thawing of the ice,
which is formed in the wood by hygroscopically bounded water in it. It reflects for the first time also the influence of the
fiber saturation point of each wood species on its temperature conductivity coefficient in a frozen state and the influence
of the temperature on the fiber saturation point. In this paper the suggested approach for the computation of the temperaо
о
ture conductivity of beech and oak wood in the hygroscopic diapason and in the temperature range from -60 C to 0 C is
used. The obtained results can be used both for technological and other engineering calculations and for analysis of
processes of thermal and hydrothermal treatment of wood materials, as well as in software of systems for model based
automatic control of such treatment.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ТЕМПЕРАТУРНОТО ПОЛЕ ВЪВ ФУРНИРНИ ДЪБОВИ
ПРИЗМИ ПО ВРЕМЕ НА РАЗМРАЗЯВАНЕТО ИМ
Ненчо Делийски, Веселин Брезин, Радослав Милчев, Иван Христов
Лесотехнически университет, София
Резюме
Работата представя 3D цветни визуализации с Excel 2010 на резултати, получени с нелинеен 3D модел на
процеса на нагряване на съдържащи лед призматични дървени материали. С модела е изчислено
нестационарното разпределение на температурното поле в обема на съдържащи лед дъбови призми с дебелина
o
0,4 m, широчина 0,4 m, дължина 0,8 m и начална температура -40 С по време на размразяването им при
o
температура на обработващата среда 80 С. Изследвано, визуализирано и сравнено помежду им е изменението
-1
-1
на температурното поле в обема на дъбови призми с влагосъдържание 0,3 kg.kg и 0,6 kg.kg . Първите от тях
съдържат лед от замръзването само на хигроскопично свързаната вода в дървесината, а вторите – от
замръзването едновременно на хигроскопично свързана и на свободна вода в дървесината. Резултатите от
изследванията са въведени в софтуера на микропроцесорни програмируеми контролери, с помощта на които се
осъществява оптимизирано автоматично управление на процеса на размразяване на призматични дървени
материали с цел пластифицирането им в производството на рязан фурнир.
Ключови думи: замръзнали дървени призми, размразяване, изчисляване, визуализация, термично
обработване, температурно разпределение.
Key words: frozen wooden prisms, defrosting, computation, visualization, thermal treatment, temperature
distribution.
JEL: Q23.

Разпространението на топлината в обема на
дървени призми по време на тяхното
размразяване се описва от 3D математичен
модел, съдържащ диференциалното уравнение
на
топлопроводността
в
правоъгълни
координати, чието числено решаване с помощта
на компютър е дадено в [2, 3].
Представеният в [2] модел е актуализиран
чрез въвеждане в математичните описания на
включените
в
него
топлофизични
характеристика
на
дървесината
на
зависимостта
на
участващото
в
тях
влагосъдържание при границата на насищане
на клетъчните стени на различните дървесни
видове от температурата. Това е извършено с
използване на подхода, който е изложен в [6].
За решаване на актуализирания модел от
нас е изготвен софтуер в изчислителната среда
на Visual Fortran Professional, която е част от
офис-пакета на Windows. С помощта на този
софтуер е изследвано 3D изменение на
температурата в съдържащи лед призматични
дъбови материали с d=0,40 m, b=0,40 m, L=0,80
m, начална температура t0=-40 оC и базисна
плътност ρb=670 kg.m-3 [1, 3] по време на
термичното им обработване с цел размразяване
в течение на 20 h при tm=80 оC.
На фиг. 1 и фиг. 3 са дадени табулограми с
изчисленото разпределение на t във възлите на
изчислителната мрежа в централното напречно
сечение на призмите на всеки 5 h от
размразяването им.

Увод
За оптимизиране на управлението на
процеса на размразяване на фурнирните
призми при термичното им обработване в
производството на рязан фурнир е необходимо
да знае разпределението на температурното
поле в тях във всеки момент от размразяването
[1, 5].
В настоящата работа предложен по-рано от
първия съавтор нелинеен модел на нагряването
на съдържащи и несъдържащи лед призматични
дървени материали [2, 3] е допълнен с
математично описание на зависимостта на
влагосъдържанието при границата на насищане
на клетъчните стени на различните дървесни
видове от температурата.
Цел на работата е с помощта на
актуализирания модел е да бъде изчислено и
визуализирано
разпределението
на
температурата t в дъбови призми с дебелина
d=0,4 m, широчина b=0,4 m, дължина L=0,8 m,
начална температура t0=-40 оС и влагосъдържание u=0,3 kg.kg-1, съдържащи лед само
от свързаната вода, а също с u=0,6 kg.kg-1,
съдържащи лед както от свързаната, така и от
свободната вода в дървесината по време на
размразяването им при температура на
обработващата среда tm=80 оС.
1. Изчисляване на 3D изменение t във
фурнирните
призми
по
време
на
размразяването им
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Фиг. 1. Изменение на t във възлите на
изчислителната мрежа, разположени в централното
напречно сечение на призмата с u=0,3 kg.kg-1 през 5
h от размразяването й

Фиг. 3. Изменение на t във възлите на
изчислителната мрежа, разположени в централното
напречно сечение на призмата с u=0,6 kg.kg-1 през 5
h от размразяването й

лед само от свързаната вода, и с u=0,6 kg.kg-1,
съдържащи едновременно лед от свързаната и
от
свободната
вода
в
дървесината.
Координатите на 6-те характерни точки са
дадени в легендите на фигурите.

tm

80

tm

60

d/4, b/4, L/8

60

d/4, b/4, L/8

40

d/4, b/4. L/4

40

d/4, b/4. L/4

20

d/4, b/4, L/2

20

d/4, b/4, L/2

0

d/4, b/2, L/2

0

d/4, b/2, L/2

-20

d/2, b/2, L/4

-20

d/2, b/2, L/4

d/2, b/2, L/2

-40

Temperature t , C

80

o

o

Temperature t , C

На фиг. 2 и фиг. 4 е показано изменението на
температурата на повърхността на подложените
на размразяване призми, която е равна на tm, а
също на t в 6 характерни точки от обема на
призми съответно с u=0,3 kg.kg-1, съдържащи

-40
0

4

8

12

16

d/2, b/2, L/2

0

20

4

8

12

16

20

Time  , h

Time , h

Фиг. 2. Изменение на t в обема на дъбова призма с
-1
u=0,3 kg.kg по време на размразяването при tm=80
о
С

Фиг. 4. Изменение на t в обема на дъбова призма с
-1
u=0,6 kg.kg по време на размразяването при tm=80
о
С

На фиг. 1 и фиг. 3 изчислените стойности на t
в третата, четвъртата и шестата характерни
точки в съответните моменти от размразяването

на призмите са подчертани. Освен тях са
подчертани и съответните входни данни, с които
е решаван математичният модел.
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На фиг. 4 се виждат характерните участъци
на задържане на температурата твърде
продължително време в диапазона от -2 оС до -1
о
С в петата и особено шестата храктерни точки
на призмата с u=0,6 kg.kg-1, докато в този
диапазон [4] се осъществи фазовият преход и
се разтопи ледът, образуван от свободната
вода в дървесината. Подобни участъци липсват
при разтопяването на леда, образувал се в
дървесината от замръзването само на
хигроскопично свързана вода в нея (фиг. 3).
Причина за това е обстоятелството, че
разтопяването на леда от свързаната вода
става не в малък температурен интервал, а
постепенно в целия диапазон от началната
температура на замръзналата дървесина t0=-40
o
C до достигането на t=-2 oC [4].
На фиг. 4 се вижда, че пълно разтопяване на
образувалия се от свободната вода лед в

центъра на изследваните дъбови призми
настъпва след 19,5 h нагряване, докато от фиг.
4 следва, че пълното раз-мразяване на призми,
съдържащи почти максимално възможното
количество лед само от адсорбционно
свързаната вода, е с около 5,0 h по-кратко.
2. Визуализация на 3D разпределение на
температурните полета в призмите при
размразяването
На фиг. 5 и фиг. 6 са показани цветни
диаграми, които илюстрират разпределението
на температурата в обема на изследваните
призми, представено чрез изменението й в 12
еквидистантни техни напречни сечения след
продължителност на размразяването τ=5 h и
τ=10 h.

а)
б)
о
-1
Фиг. 5. Разпределение на t в обема на дъбова призма с t0=-40 C и u=0,3 kg.kg след 5 h (а) и 10 h (б)
о
размразяване при tm=80 C

а)
б)
о
-1
Фиг. 6. Разпределение на t в обема на дъбова призма с t0=-40 C и u=0,6 kg.kg след 5 h (а) и 10 h (б)
о
размразяване при tm=80 C

Тези диаграми са построени с помощта на
инструментариума на Microsoft Excel 2010 въз
основа на изчисленото с актуализирания модел
изменение на температурното поле в обема на

подложените
на
размразяване
дъбови
призматични материали с размери 0,4x0,4х0,8
m, част от което е показано на фиг. 1 и фиг. 2.
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Анализът на диаграмите на фиг. 5 и фиг. 6
показва следното:
- когато подложената на размразяване
призма съдържа лед, образувал се от
замръзването само на свързана вода в
дървесината, тогава всички граници
между съседните температурни зони на
диаграмите представляват гладки криви
линии (фиг. 5);
- когато призмата съдържа лед, образувал
се от замръзването както на свързана,
така
и
на
свободната
вода
в
дървесината, тогава върху диаграмите се
нарушава гладкостта на границата между
съседните температурни зони от -8 оС до
0 оС и от 0 оС до 8 оС (фиг. 6). Причина за
това е задържането на t в точките от
вътрешните слоеве на призмата твърде
продължително време в диапазона от -2
о
С до -1 оС (фиг. 4), докато в тях изцяло
се разтопи ледът, образувал се от
замръзването на свободната вода в
дървесината [4]. Докато точките с
неразтопил се изцяло такъв лед се
намират все още в цветовата зона от -8
о
С до 0 оС, то съседни на тях точки от
изчислителната мрежа след напълно
разтопяване на леда в тях се намират в
зоната от 0 оС до 8 оС. Това обуславя
назъбване на границата между тези зони
на диаграмите на фиг. 6.
На диаграмите се забелязва значително побързото нарастване на температурата по
дължината на дървените материали, отколкото
напречно на дървесните влакна. Причина за
това е около 2,03 пъти по-голeмия коефициент
на топлопроводност надлъжно на влакната на
дъбовата дървесина, отколкото в напречно на

влакната направление (осреднено между
радиално и тангенциално направление) [2].
Заключение
Резултатите от настоящите и аналогични
други изследвания с различни дървесни видове
са въведени в софтуера на микропроцесорни
програмируеми контролери за автоматично
управление
на
процеса
на
термично
обработване на съдържащи и несъдържащи лед
призматични дървени материали.
Контролерите осигуряват по-прецизно и
значително по-енергоефективно управление на
пластифицирането на материалите в сравнение
с това при предишната версия на софтуера им
[2, 3]. Добиваният от пластифицираните трупи
рязан фурнир отговаря изцяло на високите
качествени изисквания на международния
пазар.
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VISUALIZATION OF THE TEMPERATURE FIELD IN FROZEN VENEER OAK PRISMS
DURING THEIR DEFROSTING
Nencho Deliiski, Veselin Brezin, Radoslav Miltchev, Ivan Hristov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
This paper presents 3D colour visualization in Excel 2010 of results obtained with the help of a non-linear 3D model
for the heating process of frozen wood materials with prismatic shape. The non-stationary distribution of the temperature
field has been computed in the volume of frozen oak prisms with thickness equal to 0.4 m, width 0.4 m, length of 0.8 m
0
0
and initial wood temperature of -40 С during their defrosting at the temperature of the processing medium of 80 С. The
change of the temperature field in the volume of prisms with moisture content 0.3 kg.kg-1 and 0.6 kg.kg-1 has been
-1
studied, visualized and compared between each other. The prisms with moisture content 0.3 kg.kg contain ice created
in them from the freezing of bounded water in the wood, and the prisms with 0.6 kg.kg-1 contain ice created both from the
freezing of bounded water in the wood as well as from the free water in the wood. The results from the studies have been
input in the software of microprocessor programmable controllers, with whose help the optimized automatic control of the
defrosting process of frozen wooden prisms with the aim of their plasticizing for the production of veneer has been
carried out.
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ЕКСПРЕСНА ДИАГНОСТИКА НА ОПЪВАНЕТО НА РЕМЪЧНИ ПРЕДАВКИ
Славчо Соколовски, Ненчо Делийски
Лесотехнически университет, София, България
Резюме
Предлага се метод за определяне на силата на първоначално опъване на ремъчни предавки чрез оценка на
провисването на ремъците. Изведен е аналитичен израз за определяне на първоначалното опъване на ремъците в зависимост от провисването им, което се получава от приложена определена тежест. Опитно са установени
зависимостите на провисването на ремъците от междуосовото разстояние и на приложената сила от лицето на
напречното сечение на ремъка. Методът е приложим както за плоски, така и за клинови ремъци.
Ключови думи: ремъчна предавка, опъване, провисване.
Key words: belt transmission, strain, creep.
JEL: L74, O14.

голямо е тяхното разтегляне, което налага честото им опъване.

Увод
Ремъчните предавки се явяват триещи. Необходимо условие за тяхната работа е да се
създаде триеща сила, която да бъде по-голяма
от предаваната периферна сила, т.е. Fтр>Ft. От
механиката е известно, че триеща сила зависи
от коефициента на триене и силата на притискане на ремъка към шайбите, т.е. Fтр  μF нач. .

1. Опъване на ремъците и опъващи устройства
Степента на опъване на ремъците влияе на
тяхната теглителна способност и дълготрайност. В процеса на експлоатация ремъците се
разтягат, при което се намалява приложената
сила на предварителното опъване. Най-голямо
разтягане на ремъците настъпва е в началния
период на експлоатация (първите 10 h). Затова
е необходимо при използването на нови ремъци
първоначалното опъване на ремъците да бъде
по-голямо от началното опъване, за да се компенсира по-голямото им разтягането. Препоръчва се първоначалното опъване на ремъците
да бъде около 1,5 пъти по-голямо от началното
[1]. Силата за първоначалното опъване в двата
клона на ремъка при покой на предавката (фиг.
1а) е равна на
Fп.нач.  2F0 п.нач. cos γ ,
(1)

Коефициентът на триене µ зависи главно от
материала, от който са изработени ремъците. В
настоящата работа е разгледано влиянието на
притискането на ремъците към шайбите, което
се осъществява чрез опъването на самите ремъци.
Работоспособността на ремъчните предавки
зависи преди всичко от началното опъване на
ремъците. Началното опъване на ремъка се
избира от условието, при което ремъкът ще
запази това опъване достатъчно дълго време,
не се разтяга в големи граници и запази своята
работоспособност през целият период на експлоатация.
Малкото опъване на ремъците води до недоизползване на възможностите на предавката и
следователно до по-ниска работоспособност. С
увеличаване на опъването на ремъците се увеличава до известни граници теглителната способност на ремъчните предавки. Свръх голямото опъване на ремъците води до бързото им
повреждане в резултат на умората на материала.
Увеличаването на опъването на ремъците
над допустимото не бива да се препоръчва за
увеличаване на тяхната работоспособност, тъй
като се намалява продължителността им на
работа и се увеличава натоварването на валовете и опорите. Такова опъване се подържа
трудно в производствени условия, особено при
липса на притискателни устройства. Колкото поголямо е опъването на ремъците, толкова по-

където
Fп.нач. е силата на първоначалното опъване
на двата клона на ремъка, която действа напречно на оста на вала, N;
F0 п.нач. – силата на първоначалното опъване в
един клон на ремъка, N. Тя се определя по
уравнението
(2)
F0 п.нач.  σ 0 п. нач. А 1 ,
където
σ0 п.нач. – напрежението от първоначалното
опъване на ремъка при покой, МРа;
А1 – лицето на напречното сечение на
един ремък, mm2;
γ – ъгълът на наклона на клоновете на
ремъка към междуцентровата линия на
предавката (фиг. 1a). Той се определя по
уравнения (1) и (2).

139

Славчо Соколовски, Ненчо Делийски

нето и увеличаването на междуосовото разстояние се съди за състоянието на ремъците. Този
начин се прилага при хоризонталните и слабо
наклонените ремъчни предавки.
Обикновено се измества шайбата, монтирана
на вала на електродвигателя. Същият се поставя върху шейна и с помощта на винтова двойка
периодично се извършва праволинейното му
преместване (фиг. 2а). При този начин е необходимо предварително да се определи нужното
опъване на ремъците и след това с помощта на
винтовия механизъм да се осъществи преместването на електродвигателя заедно с шайбата.
При вертикално разположена ремъчна предавка ремъците се опъват от собственото тегло
на електродвигателя, който се монтира на колебаеща се плоча. Чрез завъртане на плочата,
заедно с електродвигателя, се извършва опъването на ремъците. Допълнително опъване може
да се осъществи с помощта на регулировъчни
винтове (фиг. 2б).

Фиг. 1. Сили, опъващи клоновете на ремъка:
а) при първоначално опъване; б) при начално
опъване

Началното опъване на двата клона на ремъка Fнач. (в N) се изчислява по зависимостта
Fнач.  2F0 cos γ ,
(3)
където
F0 е силата на началното опъване в един
клон на ремъка, N. Определя се по уравнението
F0  σ 0 A 1 ,
(4)
където
σ0 е напрежението от началното опъване
на ремъка при покой, МРа.
На основата на направените по-горе разсъждения може да се препоръча за първоначално
опъване на гумирани и текстилни плоски ремъците да се приеме σ0 п.нач.=2,7 МРа, така, че ремъците да запазят продължително време начално напрежение σ0=1,8 МРа. За плоските синтетични ремъци се приема за първоначално
напрежение σ0 п. нач.=(7,5÷15) МРа, а за начално
напрежение σ0=(5÷10) МРа. За нормалните клинови ремъци се приема първоначалното напрежение σ0 п. нач.=2,4 МРа, така, че през време на
експлоатация да се получи начално напрежение
σ0=1,6 МРа. Най-добре запазват началното си
опъване клиновите и плоските гумирани ремъци.
По време на работа ремъците се разтягат,
при което се намалява тяхната теглеща способност. За компенсиране на разтягането им е необходимо да се предвидят устройства за регулиране на опъването на ремъците.
Най-разпространени са две схеми на опъващи устройства. Към първата схема спадат устройствата, с които се увеличават междуосовите
разстояния на ремъчните предавки, докато при
втората схема устройствата не позволяват да се
увеличават междуосовите разстояния.
Опъването на ремъците може да стане по
два начина. Единият начин е чрез изместване
на единия от валовете заедно с шайбата, другият – с притискаща или опъвателна ролка.
При опъването на ремъците чрез изместване
на единия от валовете се увеличава междуосовото разстояние и по големината на премества-

Фиг. 2. Устройства за периодично опъване на
ремъка чрез преместване на електродвигателя с
шайбата: а) с помоща на шейна; б) чрез завъртане
на колебаеща се плоча

В някои случаи електродвигателят се разполага на завъртаща се плоча и под действието
на тежестта му и тази на плочата се осъществява непрекъснато (автоматично) опъване на
ремъка (фиг. 3а). Допълнително опъване може
да се осъществи с помощта на тежест. Опъването на ремъците може да се постигне чрез
повдигане на единия край на плочата с помощта
на пружина (фиг. 3б). Големината на силата на
тежестта се определя по зависимостта
Rl
(5)
G 2 ,
l1
където
G e силата на тежестта, N;
R – силата на опъване на двата клона на ремъка Fнач., N. Приема се равна на Fнач., определена по уравнение (4);
l1, l2 – разстоянията според фиг. 3, mm.
Опъването на ремъка с помощта на притискаща ролка (фиг. 4) се използва в предавки с
голямо предавателно число и малко междуосово разстояние, като при плоскоремъчни предав-
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Фиг. 4. Опъване на ремъка с помоща на притискаща
ролка

ки ролката се разполага отвън, докато при клиноремъчните е от вътре. Притискането или опъването се осъществява с помощта на тежест
или пружина. Големината на силата на тежестта
или пружината се определя от зависимостта (5),
като притискането на ролката R се приема равна на силата на опъване в отпуснатия клон на
ремъка F2 [1, 2] и l1, l2 са разстоянията според
фиг. 4.

Диагностиката (контролът) на началното
опъване на ремъците е разгледано първо на
един частен случай при хоризонтално разположена предавка с еднакви диаметри на шайбите
(фиг. 5) и след това е разгледан общия случай
при наклонена предавка с различни диаметри
на шайбите (фиг. 6). При втория случай ремъците са наклонени спрямо хоризонталната равнина.

2. Диагностика (контрол) на началното опъване на ремъците
Началното опъване на ремъка F0 оказва съществено влияние на работоспособността на
ремъчната предавка, ето защо е необходимото
да се контролира. Диагностиката (контролът) на
началното опъване на ремъка F0 се контролира
по следния начин. Към средата на един от клоновете на ремъка се прилага неголямо напречно натоварване G (окачена да виси тежест),
тогава ремъкът се огъва и провисва f (фиг. 5).
Това провисване е толкова по-малко, колкото е
по-голямо опъването на ремъка. Определя се в
средата на клона на ремъка, където е приложната точка на напречната сила. Приложната
точка се определя след като се измери разстоянието между допирните точки на дълга твърда
линия с шайбите (това е разстоянието а на фиг.
5) и се раздели на две (това е разстоянието
0,5.а на фиг. 5).

2.1. При хоризонтално разположена предавка с
еднакви диаметри на шайбите (d1=d2)
Началното опъване на ремъка при опита F0
се определя от равновесното условие на силите
(фиг. 5):
G
(6)
F0 
2.sinλ
където
F0 е началното опъване на един ремък, N;
G – силата, приложена в средата на клона на
ремъка, N;
 - ъгълът на наклона на клона на ремъка
спрямо линията 1, градуси (фиг. 5). Определя
от зависимостта:
f
(7)
sinλ  ,
l
където
f – провисването на ремъка от допълнителната сила, mm;
l – половината от свободната дължина от
клона на ремъка, mm. Определя се от зависимостта (фиг.1):
0,5a
,
(8)
l
cos 
където
а е междуосовото разстояние на предавката, mm.

f

Фиг. 3. Устройства за непрекъснато (автоматично)
опъване на ремъка чрез завъртаща се плоча:
а) от тежестта на електродвигателя с шайбата; б)
чрез пружина

След заместване в уравнение (7) за sinλ се
получава

Фиг. 5. Схема за определяне на началното опъване на ремък при хоризонтална предавка и d1=d2
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sinλ 

f cos 
.
0,5a

F0 

(9)

Тогава за F0 се получава
Ga
F0 
.
4f cos λ

Gcosβ  γ  λ a
.
4f

(14)

Ако се пренебрегне ъгъл λ, поради малката
му стойност, за F0 се получава
Gcosβ  γ a
F0 
.
(15)
4f

(10)

Приемайки, че ъгълът λ е много малък (не
превишава 50), за практични изчисления може
да се приеме λ ≈00 (cosλ≈1).
Окончателно за F0 за практични изчисления
се приема:
Ga
F0 
.
(11)
4f

2.3. Резултати от направените изчисления
Степента на опъване на ремъците при монтажа или експлоатацията на ремъчната предавка се определя по провисването f в средата на
един от клоновете на ремъка от приложената
допълнителна сила G. Това провисване f (в mm)
се определя опитно и зависи от междуосовото
разстояние а (в mm)
f  0,016.a .
(16)
където
f e провисването на ремъка от допълнителната сила G, mm;
а – междуосовото разстояние на предавката,
mm.

2.2. При наклонена предавка с различни диаметри на шайбите (d2>d1)
Силата G’, която предизвиква провисването f
на клона на ремъка се получава след разлагането на силата G (фиг. 6), т.е.
G'  G.cosβ  γ  λ  ,
(12)
където
G е силата, приложена в средата на клона на
ремъка, N;
β – ъгълът на наклона на ремъчната предавка спрямо хоризонта, градуси (фиг. 6). Определя се от разположението на предавката;
γ – ъгълът на наклона на клона на ремъка
спрямо междуцентровата права на предавката, градуси (фиг. 6). Получава се от разликата на диаметрите на шайбите и се определя
от зависимостта:
d  d1
γ 2
57,3 ,
(13)
2a
където
d1, d2 - диаметрите на малката и голямата
ремъчна шайба, mm;
а – междуосовото разстояние, mm;
λ - ъгълът на наклона на клона на ремъка
спрямо линията 1, градуси (фиг. 6). Определя по уравнение (9).

Резултатите от направените изчисления по
уравнение (16) са дадени в табл. 1.
Табл. 1. Провисване f на един от клоновете на
ремъка в средата му от приложена допълнителна
сила G в зависимост от междуосовото
разстояние а
a , mm
a , mm
f, mm
f, mm
150
2,4
850
13,6
200
3,2
900
14,4
250
4,0
950
15,2
300
4,8
1000
16,0
350
5,6
1100
17,6
400
6,4
1200
19,2
450
7,2
1300
21,0
500
8,0
1400
22,5
550
8,8
1500
24,0
600
9,6
1600
25,6
650
10,4
1700
27,2
700
11,2
1800
29,0
750
12,0
1900
30,4
800
12,8
2000
32,0

f

Допълнителната сила G (в N) се избира диференцирано според вида на ремъка и големината на напречното му сечение така, че да не
променя съществено опъването на ремъка. Тя
се определя се по уравнението:
G  0,065F0 ,
(17)
където
F0 е силата на началното опъване в един
клон на ремъка, N. Определя се по уравнение (4). За клинови ремъци тя се избира по
табл. 2 в зависимост от сечението на ремъка.

Фиг. 6. Схема за определяне на началното опъване на ремък при наклонена предавка и d2>d1

По аналогия с уравнение (11) се получава, че
силата на начално опъване на един ремък F0 е
равна на:
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Табл. 2. Начално опъване на клинов ремък F0 и
приложена сила G в зависимост от сечението на
ремъка при начално напрежение σ0=1,6 МРа
Първоначално
Сечение на
Приложена
опъване на реремъка
сила G, N
мъка F0, N
Z
75
5
A
130
10
B
222
15
C
370
25
D
765
50
E
1110
75

(продължение)
Лице на напречното сечение на
ремъка А1, mm2
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150

За плоски гумирани ремъци силата F0 се избира по табл. 3, за плоски текстилни ремъци по табл. 4, за плоски синтетични ремъци - по
табл. 5 в зависимост от лицето на напречното
сечение на ремъка и начално напрежение.

Началното
опъване на
ремъка F0, N
110
130
150
165
180
200
220
235
250
270

Приложена
сила G, N
7,2
8,4
9,5
10,8
11,7
13
14,2
15,2
16,2
17,5

Табл. 5. Начално опъване на плосък синтетичен
ремък F0 и приложена сила G в зависимост от
лицето на напречното сечение на ремъка А1 при
начално напрежение σ0=(5÷10) МРа
Лице на напречНачалното
Приложена
ното сечение на
опъване на
сила G, N
ремъка А1, mm2
ремъка F0, N
10
50
6,0
20
100
6,5
30
200
13,0
40
300
19,5
50
400
26,0
60
500
32,5
70
600
39,0
80
700
45,0
90
800
52,0
100
1000
65,0
110
1100
72,0
120
1200
80,0

Табл. 3. Начално опъване на ремъка F0 и приложена сила G в зависимост от лицето на напречното сечение на ремъка А1, за плоски гумирани ремъци, при начално напрежение σ0=1,8 МРа
Началното
Лице на напречПриложена
опъване на
ното сечение на
сила G, N
2
ремъка F0, N
ремъка А1, mm
100
180
12
200
360
24
300
540
35
400
720
47
500
900
60
600
1080
70
700
1260
82
800
1440
94
900
1620
105
1000
1800
118
1200
2200
143
1400
2500
162
1600
2900
188
1800
3260
212
2000
3600
234
2500
4500
290
3000
5400
350
3500
6340
412
4000
7220
480
4500
8100
530
5000
9000
585

Заключение
Разработен е метод за определяне на началното опъване на ремъците на ремъчни предавки, чрез тяхното провисване.
Изведен е аналитичен израз за определяне
на началното опъване в зависимост от провисването на ремъците, получено от приложена
определена тежест.
Опитно са установени зависимостите на провисването на ремъците от междуосовото разстояние и на приложената сила от лицето на
напречното сечение на ремъка.
Методът е приложим както за плоски, така и
за клинови ремъци.

Табл. 4. Начално опъване на плосък текстилен
ремък F0 и приложена сила G в зависимост от
лицето на напречното сечение на ремъка А1 при
начално напрежение σ0=1,8 МРа
Началното
Лице на напречПриложена
опъване на
ното сечение на
сила G, N
2
ремъка F0, N
ремъка А1, mm
50
92
6
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EXPRESS DIAGNOSTIC OF THE TENSIONING OF BELT TRANSMISSIONS
Slavcho Sokolovski, Nencho Deliiski
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
A method for the determination of the strength of the initial tensioning of belt transmissions using the hanging down of
the belts has been suggested. Analytical expression has been derived for determining of the initial tensioning of the belts
depending on the degree of their sagging, which was obtained from a given weight. Experimental dependencies have
been established of the hanging down of the belts from the distance between the two axes of the belt transmissions and
the applied force from the face of the cross section of the belt. The method is applicable both to flat and sphenoid (V)
belts.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАТИЧНАТА ЯКОСТ НА ЦИРКУЛЯРЕН ВАЛ ЗА
ХОРИЗОНТАЛЕН БАНЦИГ ПО МЕТОДА НА КРАЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ
Нели Станева
Лесотехнически университет, София
Резюме
Изследвана е статичната якост на вал от режещия механизъм на циркулярно устройство за хоризонтален
банциг по метода на крайните елементи (МКЕ) с CAD/CAE софтуер (Solid Works Simulation) за три различни
случаи на натоварване. Изградени са три броя 3D модели на циркулярен вал, изчислени за три различни стойности на мощността на задвижващия електродвигател и произтичащите от това различни размери. 3D моделите
на вала на циркулярния вал са изградени с всички елементи на реалния вал – шпонкови канали, канали за пружинен пръстен, резба за закрепване на фланеца, центрови отвори, фаски, загръгления и т. н. Получени и визуализирани са разпределенията на напреженията по фон Мизес, деформациите, резултантните премествания,
коефициентите на сигурност срещу разрушаване. Коефициентът на сигурност не е по-малък от единица за нито
една област и за трите 3D модела на циркулярния вал, което показва, че няма опасност от разрушаване и те ще
издържат зададеното им натоварване.
Ключови думи: циркулярен вал, статична якост, напрежение, МКЕ, CAD/CAE.
Key words: circular saw shaft, static strength, stress, FEM, CAD/CAE.
JEL: L64, C63, O14.

Цел на настоящото изследване е провеждането на статичен анализ на вала от циркулярното устройство за хоризонтален банциг по метода на крайните елементи (МКЕ) с CAD/CAE системата Solid Works Simulation® за три типоразмера и различно натоварване.

Увод
Режещият механизъм на допълнително циркулярно устройство към хоризонтален банциг се
монтира пред банциговата лента и служи за
надлъжно разкрояване непосредствено преди
разбичване на трупите [2, 3]. От една страна по
този начин се елиминират операциите по пренасяне на тежките и с големи размери дъски, а от
друга се получават по-малко деформации и напуквания на дъските.
Колективът [2, 3] е предложил две схеми на
задвижване на режещия механизъм на циркулярното устройство – посредством директно
куплиране към вала на електродвигателя и посредством ремъчна предавка. За схемата на задвижване посредством ремъчна предавка с различно предавателно отношение могат да се получават различни честоти на въртене на циркулярния вал, респективно по-високи скорости на
рязане при мека дървесина. Предложена е и
методика за проверочно якостно изчисляване на
циркулярния вал, приложена за три различни
стойности на мощността на рязане, респективно
мощността на електродвигателя [3].
В последните години все повече се използват съвременни CAD/САЕ системи за инженерни изчисления и анализи на работните валове
от режещите механизми на дървообработващи
машини [5, 6], които позволяват бързо и прецизно изчисляване на конструкциите и тяхното последващо усъвършенстване и оптимизиране.

1. Методи
1.1. 3D модел на циркулярния вал
Изградени са 3D модели на вал от циркулярното устройство на хоризонтален банциг за три
типоразмера на вала, които условно са означени „вал 25”, „вал 30” и „вал 35”. 3D моделите на
вала са създадени по методика, вече прилагана
за моделиране на циркулярен вал със Solid
Works - с всички елементи на реален вал –
шпонков канал за ремъчна шайба и циркулярния диск, канали за пружинен пръстен, резба за
закрепване на диска, отрези, фаски, закръгления, центрови отвори и т.н. [4]. Първоначално се
изгражда базов модел на вала по неговата скица, а след това базовият 3D модел се надгражда със съответните елементи.
3D моделите са изградени с размери на
предварително изчислен циркулярен вал за три
мощности на рязане Р2 – 3,6; 5,0 и 6,8 kW [3].
Данни за основните размери на вала са дадени
в табл. 1.
На фиг. 1 е показан 3D модела на единия от
трите типоразмера на циркулярния вал – „вал
35”.
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Модел
„вал 25“
„вал 30“
„вал 35“

Р2,
kW
3,6
5,0
6,8

Табл. 1. Данни за основните размери и натоварвато на вала [3]
dC, dD, dA, dB,
l2 ,
l3 ,
Mус2, Fy,
n2,
l1 ,
i
-1
m
m
m
m
m
N.m
N
min
4100 0,7
0,025 0,030 0,180 0,250 0,100
13
133
3600 0,8
0,030 0,035 0,230 0,280 0,120
18
148
3200 0,9
0,035 0,040 0,260 0,300 0,140
25
176

Fz,
N
173
208
246

FRy,
N
200
270
400

FRz,
N
770
1040
1400

Фиг. 1. 3D модел на циркулярен вал и натоварване

N.m-2; коефициент на Поансон 0,29. Тези характеристики са най-близки до тези на въглеродна
качествена стамана марка 45 БДС 2592:1971, от
която се изработват циркулярни валове.
По схемата на натоварване на циркулярния
вал вал (фиг. 2) е зададено закрепването на
вала в 3D модела - фиксирано, без транслации фиг.1.
Зададени са следните натоварвания, които
действат върху вала, съгласно схемата на натоварване - фиг. 2 и стойности от табл. 1 съгласно
[3]:
- въртящ момент, Т2 , N.m;
- сили на рязане - от тангенциалната и
нормална компоненти на силата на рязане:
- Fy, N – общата сила, действаща в равнината ху;
- Fz, N – общата сила, действаща в равнината хz, включваща силата от масата на
циркулярния трион и фланците, както и
центробежната сила от неуравновесените маси;
- сили от ремъчната предавка – сила за
опъване на ремъците, насочена по междуцентровата права на ремъчните шайби
и сила от масата на ремъчната шайба:
- FRy, N - съставна сила, действаща в равнината ху;
- FRz, N – съставна сила, действаща в равнината хz, включваща силата от масата
на ремъчната шайба.
Зададените сили и въртящ момент са показани на фиг. 1 така, както се визуализират от
програмата Cosmos Works.

1.2. Изчислителна схема на циркулярния вал
Циркулярният вал се задвижва от електродвигател с честота на въртене 2900 min-1 посредством клиноремъчна предавка с различно предавателно отношение i=0709 [3].
Натоварването на циркулярния вал става по
схемата на фиг. 2, като ориентацията на осите е
показана както е в системата Solid Works [1].

Фиг. 2. Схема на натоварване на циркулярния вал

Стойностите на въртящия момент и силите,
натоварващи вала за трите типоразмера са посочени в табл. 1.
1.3. Статичен анализ
Статичният анализ на създадените 3D модели на циркулярния вал се извършва по метода
на крайните елементи с помощта на CAE системата Cosmos Works, интегрирана със системата Solid Works в Solid Works Simulation [1].
Първоначално от библиотеката на системата
Cosmos Works е избрана стомана „AISI 1035
Steel” със следните характеристики: якост на
опън 585,0.106 N.m-2, граница на провлачане
282,7 MN.m-2; модул на елестичност 2,04.1011
N.m-2, модул на ъглови деформации 8,0.1010
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0,1026 mm във възел 8 за модел „вал 30” и
0,0992 mm във възел 7 за модел „вал 35”.
Проведена е и якостна проверка на разрушаване. Програмата изчислява коефициента на
сигурност (FOS) чрез критерия на максималното
напрежение на фон Мизес по формулата:
Limit
FOS 
 1.
(1)
 vonMises

Зададени са следните характеристики на
мрежата от крайни елементи: тип – стандартна;
качество – високо (всеки елемент има 10 възела); начин на генериране на мрежата – по плавна повърхнина; брой итерационни точки за проверка на степента на изкривяване на тетраедричните елементи – 4. Използвани са FFEPlus
итерационен изчислителен метод и „h” адаптивен метод [1]. Мрежата от крайни елементи за
модел „вал 25” има 27086 броя възли и 16729
крайни елементи, за модел „вал 30” – 33503 възли и 20953 крайни елементи и за модел „вал 35”
– 38173 възли и 23947 крайни елементи.
Статичният анализ е проведен с препоръчани от програмата размери на крайните елементи
- 8,70 mm и за трите модели.

Според този критерий пластичен материал
започва да пълзи в местата, където напрежението на von Mises стане равно на граничното
напрежение (разрушаващото напрежение –
Stress limit). Като гранично напрежение е зададено границата на провлачане (Yield Strength).
Получен е минимален коефициент на сигурност
3,28 за модел „вал 25”, 3,01 за модел „вал 30” и
2,36 за модел „вал 35” – табл. 2. Минималните
стойности на коефициента на сигурност логично
са получени във възлите с най-високи стойности
на напреженията по фон Мизес.
За нито една област коефициентът на сигурност не е по-малък от единица, от което следва,
че няма опасност от разрушаване на вала и за
трите типоразмера.
Максималните стойности на напреженията по
фон Мизес, нормалните напрежения SX, напреженията на срязване TXZ, главното напрежение
Р1, интензивността на напреженията (Р1-Р3),
резултантните премествания, еквивалентните
деформации, както и минималните стойности за
коефициента на сигурност за трите модели са
дадени в табл. 2.
Напреженията са най-големи за модел „вал
35” в сравнение с тези за модел „вал 30” и „вал
25” - фигури 3, 4 и 5 и табл. 2. Логично се е получил минимален коефициент на сигурност за
модел „вал 35”. Резултантното преместване за
модели „вал 30” и „вал 35” е приблизително еднакво.

2. Резултати и дискусия
Някои от резултатите от статичния анализ –
разпределението на напреженията по фон Мизес и резултантното преместване са представени на фиг. 3 до фиг. 5 за моделите „вал 25”, „вал
30” и „вал 35” съответно. Деформираната форма на циркулярния вал е представена в мащаб с
коефициент 100 и за трите модела.
Максимални стойности на еквивалентното
напрежение по фон Мизес се получават близо
до лагерното стъпало „B” от страната на ремъчната шайба и за трите модела - 86,16.106 N.m-2
във възел 8973 за модел „вал 25”, 93,83.106 N.m2
във възел 10925 за модел „вал 30” и 119,7.106
N.m-2 във възел 6693 за модел „вал 35” – фиг. 3
до фиг.5. В същите възли се получават и максимални стойности за еквивалентната деформация за трите модела – табл. 2.
Максимално резултантно преместване се получава в левия край на вала т. С от към циркулярния диск и за трите модела – фиг. 3 до фиг.
5: 0,07096 mm във възел 7 за модел „вал 25”,

Фиг. 3. Напрежение по фон Мизес и резултантно преместване за „вал 25”
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Фиг. 4. Напрежение по фон Мизес и резултантно преместване за „вал 30”

Фиг. 5. Напрежение по фон Мизес и резултантно преместване за „вал 35”

Модел
„вал 25”

Макс. напреж.
фон Мизес
6
-2
10 N.m

86,16
възел 8973
„вал 30”
93,38
възел 10925
„вал 35”
119,7
възел 6693

Табл. 2. Данни за основните размери и натоварвато на вала
Интензив- Макс. реМакс. главМакс.
Макс.
ност на зулт. преМакс. норм.
еквив.
срязв. нап- но напреж.
напреж. SX,
напреж.
местване,
Р1,
деформареж. TXZ,
(Р1-Р3),
URES
106 N.m-2
106 N.m-2
106 N.m-2
ция
6
-2
10 N.m
mm
94,94
35,10
113,2
96,38
0,0709
0,00036
възел 8973 възел 8973 възел 8973 възел 8973
възел 7
възел 8973
105,5
44,62
135,7
104,53
0,1026
0,00039
възел 10925 възел 10925 възел 10925 възел 10925 възел 8
възел 10925
123,4
44,29
166,9
128,54
0,0992
0,00050
възел 6693 възел 6693 възел 6693 възел 6693
възел 7
възел 6693

Миним. коеф. на сигурност
FOS
3,281
възел 8973
3,013
в-л 10925
2,362
възел 6693

близо до лагерна опора „В” откъм мястото на
монтаж на ремъчната шайба. В тези възли се
получава и минимален коефициент на сигурност.
Максимални резултантни премествания се
получават във възлите, локализирани в левия
край на вала (т. С) откъм страната на монтаж на
циркулярния диск.
Коефициентът на сигурност не е по-малък от
единица за нито една област и за трите 3D модела на циркулярния вал, което показва, че няма опасност от разрушаване на вала и потвър-

Изводи и препоръки
Получени са тримерни резултати за разпределението на напреженията, деформациите и
преместванията в 3D моделите на изследваните
три типоразмера на вал от циркулярно устройство за надлъжно разбичване на широки дъски
на хоризонтален банциг. Локализирани са възлите, в които тези параметри получават максимални стойности.
И за трите 3D модели възлите с максимални
напрежения и деформации са локализирани
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ждава, че те са коректно предварително изчислени и ще издържат зададеното им натоварване.
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INVESTIGATION OF STATIC STRENGTH OF A CIRCULAR SAW SHAFT FOR
HORIZONTAL BAND SAW BY METHOD OF FINITE ELEMENTS
Nelly Staneva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The static strength of a circular saw shaft for horizontal band saw is investigated by the method of finite elements
(FEM) with CAD/CAE (Solid Works Simulation) for three different loading cases. Three 3D models of a circular saw
shaft for three different values of the driving electric motor power are created. The 3D models of the circular saw shaft
are generated with all the elements of a real circular saw shaft – key-slots, grooves for spring clip, thread for fixing of
mounting flanges, center holes, chamfers, fillets, etc. Distributions of the von Misses stress, strains, resultant
displacements and factors of safety (FOS) are received and visualized. The factor of safety (FOS) is not less than 1 for
the three models of the circular saw shaft that means there is no danger of failure.
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ДЪРВЕСИНАТА – СУРОВИНА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА
Миглена Вальова, Йорданка Иванова, Иван Генов
Лесотехнически университет, София
Резюме
Основното преимущество на биомасата е нейното постоянно възобновяване чрез процеса фотосинтеза. Тя
може да бъде потенциален източник на химични вещества с промишлено приложение. Използването на биомаса
за производството на химични вещества може значително да ограничи вредното въздействие на химикалите,
получени от изкопаеми горива върху околната среда. От всички видове растителна биомаса, най-важният за
промишлена химическа преработка е дървесината. Съществуват различни методи за получаване на химични
вещества от дървесина: киселинна хидролиза, ферментационна хидролиза, термични процеси на преработка на
растителните суровини. Голямо приложение в различни отрасли намират изделията от целулоза.
Ключови думи: биомаса, дървесина, химични вещества, хидролиза, целулоза.
Key words: biomass, wood, chemicals, hydrolysis, cellulose.
JEL: Q2, Q23.

В световен мащаб нараства търсенето на почисти горива и „чисти” химични вещества, поради загрижеността за околната среда. Това води
до по-голямо използване на възобновяемите
източници на енергия, които да заменят съществуващите изкопаеми суровини за получаване
на течни горива и химични вещества. Основното
преимущество на биомасата е нейното постоянно възобновяване чрез процеса фотосинтеза.
Още повече, покачването на цената на петрола
и неговото отрицателно влияние върху околната
среда и също така предимствата на биомасата
като ресурс ускори развитието и използването
й.
Използването и модифицирането на възобновяеми източници днес включва поредица от
важни процеси. Те могат да намерят приложение в енергийния сектор, в производството на
пластмаси, торове, текстил, бои, във фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост
и др. Като такива, възобновяемите източници се
превърнаха в жизненоважна изследователска
област за намиране на алтернативи на изкопаемите суровини. Адекватното използване на
биомаса, както и използването на отпадъци за
производството на енергия, химични вещества и
материали представлява интерес в световен
мащаб. Този растящ интерес за замяна на изкопаемите химични вещества с био-химични вещества е резултат от очакваното изчерпване на
петрола, съчетано с повишената обществена
осведоменост относно влиянието на емисиите
от парникови газове върху глобалния климат.
Дървесината е най-важната от всички видове
растителна биомаса за промишлено химическо
преработване. За съжаление в световен мащаб
делът на химическата преработка все още е
малък, като останалата дървесина се използва
основно за строителство и като гориво.

Предвид сложния химичен състав на дървесината, преработката и трябва да осигурява
оптимални условия за използване и преработка
на всеки от основните компоненти: целулоза,
лигнин и хемицелулози. Чрез подходящо химично въздействие могат да бъдат получени ценни
продукти на основата на тези компоненти. Днес
се използва най-пълноценно целулозната фракция за производството на хартия от дървесина и
за получаване на различни изделия от целулоза, докато фракциите от лигнин и хемицелулози
намират ограничено приложение. Този процес
би могъл да се извърши по по-изгоден начин
чрез фракциониране на дървения материал и
използване на отделните фракции при различни
процеси. За тази цел може да бъде проведена
киселинна хидролиза на дървесината, при която
се получават:
- Течна фракция, съдържаща захари (ксилоза, глюкоза, маноза, галактоза, арабиноза и рамноза), продукти от разграждането (фурфурал, хидроксиметилфурфурал и фенолни съединения, получени от
разграждането на лигнина), оцетна киселина и уронови киселини.Тази фракция
може да бъде подложена на ферментация за получаване на различни съединения (основно етанол и ксилитол).
- Твърд остатък, съставен основно от
фракции целулоза и лигнин, които могат
да бъдат използвани за други биотрансформации.
Цялостното оползотворяване на хемицелулозната фракция, получена от аграрнопромишлените и горски отпадъци е една от основните цели на биопроцесите, участващи в
превръщането на лигноцелулозата. Всички
дрожди могат да разграждат глюкозата, която се
получава при хидролизата на целулоза и скорбяла, докато ксилозата, която е основен компо-
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нент на хемицелулозите може да бъде разградена много бавно от специфични дрожди, с малък добив и след ефективна киселинна хидролиза.
Хемицелулозите съдържат смес от пентози
(основно ксилоза) и хексози (основно глюкоза),
но при хидролизата им се освобождават и някои
инхибиращи вторични продукти. Поради тази
причина продуктите от хидролизата на хемицелулози изискват последващо обработване преди подлагането им на ферментация. Големият
интерес към биопревръщането на продуктите от
хидролизата идва от възможността за превръщане на нежеланите отпадъци в ценни продукти. Сред тях, ксилитолът поради приложението
му в хранително-вкусовата промишленост и
здравеопазването предизвиква голям търговски
интерес. Освен това той проявява антиканцерогенни свойства. Понастоящем ксилитол се произвежда чрез химична редукция на ксилоза,
която се съдържа в продуктите от разграждането на лигноцелулозата. Те могат да бъдат хидролизирани, при което се получават захари, но
едновременно с това се образуват и вторични
продукти. Поради тази причина са необходими
етапи на разделяне и пречистване за отстраняване на тези вещества от ксилозата или ксилитола.
Ксилитол може да бъде получен и микробиологично от разтвори на ксилоза, получени чрез
хидролиза на лигноцелулозните материали.
Биотехнологичното превръщане на ксилозата за
получаване на ксилитол, което е селективен и
перспективен процес, може да бъде проведено
с гъби, бактерии, дрожди или пречистени ензими от тези микроорганизми. Ферментацията
може да бъде затруднена от инхибитори, които
може да се съдържат в суровината, като: фурфурал и хидроксиметилфурфурал, оцетна киселина, продукти от разграждането на лигнина,
екстрактни вещества, които се съдържат в дървесината. За да се ограничи тяхното влияние се
използват различни технологии.
С цел по-пълното използване продуктите на
хидролизната промишленост е организирано
производството на фурфурал. Технически фурфурал се произвежда при киселинна хидролиза
на пентозани (ксилани), които се съдържат в
хемицелулозите. Разработват се нови технологии за повишаване добива на фурфурал, който
може да бъде получен както от иглолистна, така
и от широколистна дървесина, но по-подходящо
е използването на широколистна дървесина.
Световното производство е приблизително четвърт милион тона годишно. Високата химическа
активност, многообразните химични превръщания и възможностите за използване правят
фурфурала не само ценен разтворител, но и

един от най-перспективните мономери за получаване на пластмаси, лакове, бои, синтетични
влакна, лекарства, препарати за селското стопанство и други ценни продукти. Особено ценно
е производството на смоли на основата на
фурфурал. Ново приложение е използването му
за обеззаразяване на почви срещу нематоди.
Като вторичен продукт при производството на
фурфурал се получава оцетна киселина. Понататъшното хидролизиране на биомасата след
получаването на фурфурал при висока температура води до получаването на левулинова
киселина, която се пречиства чрез екстракция и
вакуум дестилация. Също така чрез дехидрогениране може да бъде получен и фурфурилов
алкохол.
Друг важен продукт, който може да бъде получен от дървесина е оцетната киселина. В началото на 20-ти век оцетната киселина е била
един от най-важните продукти на дървообработващата промишленост и дървесината е била
основен източник на оцетна киселина. Тя може
да бъде получена чрез директна екстракция с
гореща вода и ферментация.
Оцетната киселина има важно значение за
промишлеността, тъй като може да бъде изходна суровина за получаването на винилацетат,
оцетен анхидрид, терефталова киселина. Други
продукти, които се получават на основата на
оцетна киселина са: смоли за бои, лепила, като
и винилацетат за текстилната промишленост.
Оцетен анхидрид се използва за приготвяне на
целулозноацетатни влакна и целулозни пластмаси. Оцетна киселина се използва още като
фунгицид и като разтворител за много органични съединения. Не на последно място е приложението и за получаване на фармацевтични
продукти.
Лигнинът, който е един от основните компоненти на дървесината, заедно с целулоза и хемицелулози може да бъде ценен източник на
химични вещества и енергия. Той е вторият
голям източник на органична суровина, съставящ 4-35% от биомасата, 16-25% от широколистната дървесина и 23-35% от иглолистната дървесина.
Промишленото използване на лигнина понастоящем е незначително и ограничено. Като
страничен продукт при производството на хартия лигнинът се натрупва в големи количества и
поради това се разглежда като потенциален
източник за производство на химични вещества,
а неговото термично разграждане е обект на все
повече научни изследвания. „Пиролизен лигнин”, органичната фаза, получена при пиролизата на дървесина се състои от кафяв катран,
съдържащ високомолекулни съединения произхождащи от лигнина, докато водноразтворимата
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фракция, съставяща 60-70% от маслото съдържа нискомолекулни вещества. Сулфатният лигнин съставлява около 85% от тоталното световно производство на лигнин. Сулфатният лигнин
намира все по-голямо приложение, но продуктите са с нискотонажно производство. Такива продукти на основата на сулфатен лигнин са: въглеродни влакна, смеси с термопластични полимери, свързващи вещества и смоли, йонообменни смоли и др. В допълнение, сулфатен
лигнин се използва и за получаване на нискомолекулни вещества, като: ванилин, ароматни
алкохоли, хинони, алдехиди и алифатни киселини.
Лигносулфонатите са водноразтворими анионни полиелектролити, които съдържат разнообразни функционални групи: фенолни хидроксилни, карбоксилни и сярасъдържащи групи,
които определят уникални колодни свойства.
Тези свойства дават възможност за приложения
на лигносулфонатите като: стабилизатори за
колоидни суспензии, диспергиращи агенти, детергенти, лепила, ПДЧ, повърхностноактивни
вещества, циментови добавки.
Реакциите на деструкция на лигнина водят
до получаване на ценни продукти, например
карбоксилни киселини. Оксаловата киселина и
таловото масло могат да се използват за синтез
на различни полиестери. Процесът за получаване на олиго- и полиестери на основата на
оксалова киселина е известен отдавна, но мащабно производство до сега не е осъществено.
Разработени са теоретични методи за синтез на
линейни и разклонени полиестери на основата
на оксалова киселина и талово масло. Разработват се и методи за създаване на полиестеруретани на основата на синтезирани олиго- и
полиестери.
Използването на целулозата в химическата
промишленост има вековна история. Първата
пластмаса в историята на човечеството, т. нар.
целулоид, е била получена през 1869 г. от целулоза. Целулозните естери и етери са едни от
най-ценните производни на целулозата, които
намират широка област на приложение. Целу-

лозните нитрати и ацетати участват във състава
на пластмаси, лакове, лепила, влакна и експлозивни материали. Ниската стойност на изделията в сравнение със стойността на изделията от
синтетични полимери и изключително ценният
комплекс от експлоатационни свойства определят перспективността, целесъобразността и
необходимостта от преработка на целулозата и
използване на получените материали в различни отрасли на промишлеността.
Освен чрез хидролиза ценни течни продукти
могат да бъдат получени и чрез термично разграждане на дървесината и те могат да се използват като суровина за органичния синтез. Изследванията по термичното разграждане на дървесината са започнали отдавна. Още в началото на 30-те години на миналия век са изучавани
методите за разлагане на дървесината в среда
на креозотова фракция (температура на кипене
200-265 ºС), като е установено, че дървесината
се разтваря напълно и образува около 65% течни продукти. Изследван е и процеса на разтваряне на дървесината в спиртно-бензолна смес
при температура 300 ºС. Установено е, че дървесината се разтваря напълно, смолните вещества съдържат 40-43% феноли, добивът на
които съставлява 24-27% от абсолютно сухата
дървесина.
Изключителното значение на дървесината
като постоянно възобновяваща се суровина е
безспорно. Тя може да бъде използвана като
източник на ценни химични вещества, но е необходимо разработване на нови методи и технологии за по-пълноценно използване както на
дървесината, така и на дървесните отпадъци.
Съществуват големи възможности за използване на дървесината като органичен продукт, в
това число и като заместител на нефта.
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Abstract
The main advantage of plant biomass over other sources of organic materials is its constant regeneration through the
process of photosynthesis. It can be a potential source of chemicals for industrial applications. The utilization of biomass
for chemical manufacture can significantly eliminate the harmful effects of fossil based chemicals on the environment. Off
all types of plant biomass, the most important for industrial chemical processing is the wood. There are different methods
for obtaining of chemical substances from wood: acidic hydrolysis, fermentation hydrolysis, thermal processing of plant
raw materials. Cellulose products find a wide application in various industrial sectors.
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