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Dear followers of idea for sustainable development,

Уважаеми съмишленици на идеята за устойчиво
развитие,

Dear readers,
Уважаеми читатели,
Dear authors and friends,
Уважаеми автори и приятели,
You hold serial 49 volume (number 6/2014) 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 XVI-th International Scientific Conference “Management and Sustainable Development”, held in Yundola in the period 21-23.03.2014.
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 – 44, 45, 46, 47, 48
and 49 (1/2014; 2/2014; 3/2014, 4/2014, 5/2014 and
6/2014) 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 49-ти обем (брой 6/2014) 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 XVI-та
Международна научна конференция „Управление и
устойчиво развитие”, проведена в периода 2123.03.2014 г. на Юндола.
В дискусиите по време на конференцията бяха
поставени редица важни въпроси на управлението и
устойчивото развитие. По-важните акценти могат
накратко да се формулират така: Необходимо е да се
утвърждава
и
насърчава
многофункционалното
стопанисване на горите, като един от най-важните
компоненти на природната среда и стабилизиращ
фактор за запазване на биологичното разнообразие и
едновременно с това, съществува потенциал да се
насърчава
все
по-широкото
използване
на
възобновими енергийни източници, базирани на
биомаса от горите; актуални проблеми на теорията и
практиката на управлението на човешките ресурси; да
се обръща по-голямо внимание на ролята и
значението на социалния фактор за устойчиво
управление; да се утвърждава представянето на найдобри
практики,
приемственост
и
иновации;
необходимо е да се възстанови практиката за
моделиране на устойчивото развитие; да се отдели
повече внимание на студентските и докторантските
разработки; най-важните въпроси да се отделят и
обсъждат в по-подходяща форма – например поредица
от кръгли маси, неформални дискусии и т.н.; да се
запази широтата на дискусията по приетите тематични
направления, а конференцията да се утвърждава като
място за обмен на идеи.
Ръководството на Факултет „Стопанско управление”
и редакционната колегия на списание „Управление и
устойчиво развитие” ще изпълни поетото пред участниците в конференцията задължение да публикува
представените доклади и постери, но в шест тела: 44ти, 45-ти, 46-ти, 47-ми, 48-ми и 49-ти обеми (съответно
1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014, 5/2014 и 6/2014 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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ДОСЕГАШЕН ОПИТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ГОРИ ЗА ЕНЕРГИЯ
Иван Палигоров, Ивета Николова
Лесотехнически университет, София
Резюме
В програмата на Европейския съюз „Европа-2020” са определени конкретни цели за използване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия и достигане на дял от 20% до 2020 г. Счита се, че постигането на тази цел ще наложи използването на растителната биомаса, в това число от земеделското производство и от горите. Експерименти в това отношение са започнали в редица страни още през 90-те години на миналия век и има постигнати резултати. Представен е опитът в страните от Европейския съюз и САЩ в инвестиции в
гори за енергия. Изследвани са и са анализирани използваните методи за оценка на инвестициите и са формулирани препоръки за прилагане на този опит в България.
Ключови думи: гори за енергия, биомаса, възобновяеми енергийни източници, Европейски политики, инвестиции.
Key words: energy plantations, biomass, renewable energy sources, European policies, investments.
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включват хибридни тополи, хибридни върби,
клен, канадска топола, ясен, орех и чинар. Друг
много разпространен вид и получил популярност в последно време е пауловнията.

Увод
В ЕС увеличението на дърводобива до 2020 г.
се очаква да бъде с над 20%, респeктивно и на
отпадъците, главно от икономическия растеж и
политическите решения [1]. Най-големи промени
се очакват в Балтийските страни и в страните от
Югоизточна Европа. Страните от ЕС са определили целите за възобновяема енергия до 2020 г.
и повечето експерти смятат, че тяхното постигане ще изисква по-голям акцент върху биомасата.
При такъв огромен ентусиазъм за добив на
енергия от биомаса има и нарастващ интерес от
създаване на специални насаждения за добив
на биомаса. Основният въпрос е: има ли смисъл? Сигурността на горива, добити от биомаса,
е основен проблем за крайните потребители.
Субсидиите в някои страни, в това число и във
Великобритания, дават допълнителна стойност,
ако биомасата е консумирана от специализирани насаждения за добив на биомаса. Ако тези
плантации са създадени близо до крайния потребител, това може да спести разходите за
транспорт и да намали вредните емисии при
транспортиране на горивото до потребителите.
Може да се облекчат политическите въпроси,
свързани с устойчивостта на развитието (липса
на нетни емисии, благодарение на погълнатия
въглерод при растежа на дърветата) и законосъобразността (според новите регламенти на
ЕС за дървесния материал). Засега обаче развитието и създаването на подобни проекти с
днешна дата е сравнително ограничена в повечето страни.
Дървесните видове, подходящи за създаване
на енергийни култури, са тези с краткосрочно
сеитбообръщение. Това са бързорастящи дървета с твърда дървесина, които се използват
след 5 до 8 години от засаждането им. Те

1. Досегашен опит в САЩ
В САЩ е разработен проект, който да докаже
ефективността от засаждането, отглеждането и
добиването на дървесни култури с енергийни
цели във фермерски стопанства. Проектът е
бил предложен през 2004 г. и се изпълнява през
последните години, завършен е с помощта на
много организации и хора при променящи се
условия и в трудно време от финансовоикономическа гледна точка. Част от страните по
проекта са „Xcel Energy” ООД, чиито клиенти
осигуряват част от финансирането на проекта
чрез грантове от Фонда за развитие на възобновяемите енергийни източници (Renewаble
Development Fund). Друга страна по проекта е
„Energy Pеrformance Systems” Inc. (EPS), която
осигурява част от финансирането на проекта.
Водещи специалисти и университетски преподаватели подпомагат проекта със своя опит и
знания: Кен Рагланд, Бет Дейвис, Джош Мак,
Дийн Фриш, Пол Фриш, Дейл Марихарт, Майкъл
Веси, Бил Бергюсън, Бърни МакМахън, Том Левар, Дан Бъчман, Кен Хенли, Карън Остли. Наред с тези имена е и това на професора по маркетинг от Университета в Минесота – Уилям Руделиус [3].
Проектът демонстрира, че фермерското отглеждане на тополови дървета за енергийни
нужди е енергийна алтернатива на природния
газ. Критични при такива проекти са разходите
по отглеждането: за борба с плевелите, за торене и за контрол на вредителите и болестите в
гъсто засадените тополови насаждения (при
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схема на засаждане 1,5 m X 1,5 m) за разлика от
насажденията с по-широка схема на залесяване.
Чрез този проект са постигнати по-ниски разходи по отглеждането на гъсто засадени тополи,
отколкото тези, реализирани с по-малка гъстота.
Големи секции от насаждението свърху подходящи почвени видове са постигнали продуктивност на добива от 48 зелени тона дървесина от
4 декара площ или 6 тона на декар изсушена
дървесина за хибрид на тополов клонинг NM6
преди първата 6-годишна ротация (фиг. 1).

Табл. 1 показва нетната настояща стойност
на разходите за създаване на насаждението и
разходите за управление, но без разходите за
наем на земята.
Табл. 1. Обобщение на паричния поток на вложение за хибридно тополово насаждение
Типови разходи за 4 декара Един добив в 6годишно насаждение
със схема на залесяване 1,5 m X 1,5 m
Хербицид за подготовка на няма
земята
Първична обработка на 10 $
почвата (оран)
Вторична обработка (оран с 9 $
дискуване)
Маркиране
няма
Изрезки за посад
174 $ (1,740/4 дка
при цена 0,10 $)
Засаждане
52 $ (1,740/4 дка при
цена 0,03 $)
Хербицид преди поникване 40 $
Контрол на тревите след 28 $
посаждане
(култивиране
или косене)
Хербецид след поникване
няма
Спрейов хербицид
няма
Тор
82 $ за две приложения (41 $ за всяко
приложение)
Нетна настояща стойност 357 $ шестгодишни
на всички разходи (без на- разходи за произем за земята) при 4% дис- водство на 24 сухи
контен фактор
тона за 4 декара;
един добив за 6 години

Източник: [3].

Фиг. 1. Енергийно тополово насаждение в Грейсвил с добив от 6 сухи тона за декар

Това е подходящата дървесина за енергийните и дървопреработвателните индустрии.
Друга страна в добавянето на разходи към проекта е наемът на земеделската земя, използвана за насаждението.
За да има по-богат набор от данни, компанията е разпределила насажденията от тополи на
различни територии с различни почвени характеристики и са използвани различни видове
хибриди топола за целта. Почвите са варирали
от умерено добре дренирани до силно недренирани, тинесто-глинести почви и много добри типове почви. Степента на оцеляване на насажденията след първата година е много добра при
всички насаждения от хибрида NM6. Проблеми
е имало само при силно недренираните точки в
полето и при някои затревени участъци.
Финансовото изпълнение на тополовите насаждения на EPS се разделя на анализ на паричните потоци в (1) разходи за отглеждането
на хибридни тополови насаждения и (2) дървесината, доставена практически до входа на
предприятието.
Разработен е сценарий, по който е направен
анализ на паричния поток на разходите за отглеждане на тополови насаждения. Вариантът
предполага засадени хибридни тополи със схема на залесяване 1,5 m X 1,5 m гъстота и добивани през шестата година от растежния период.

Източник: [3].

Други фактори, допринасящи за висок добив
от различни хибриди на топола, са: (1) pH нивата между 5,5 до 7,5; (2) добър воден капацитет;
(3) почва с по-малко от 40% съдържание на глина; (4) повече от 3% органична материя; и (5)
лимитирано наводняване или никакво наводняване през пролетта. Така, предпочитаните места за отглеждане на хибридна топола са с почви
най-често използвани за производство на растителни култури и се наемат за повече от 200 $ на
4 декара или 50 $/дка. Следователно, решение
за постигане на високи добиви е да се плащат
по-високи цени и за производство на дървесни
култури. В табл. 2 е направен анализ на паричния поток на дървесината, доставена практически до входа на предприятието. Доставните
цени за енергийни плантации във ферми не
включват разходите за надзор и управление,
които често са включени при самостоятелните
доставки на дървесина.
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Табл. 2. Анализ на паричния поток на дървесината доставена до входа на производството
Източник на разходи или Един добив в 6цени
годишно насаждение със схема на
залесяване 1,5 m X
1,5 m
Наем на земя за 4 декара 110 $
за една година
Дисконтен фактор (4% 4 %
годишно за инфлация)
Реколта за ротация (сухи 24
тонове/4 декара)
Средно годишен прираст 4,0
(сухи тонове/4дка/година)
Нетна настояща стойност 911 $
всички разходи (с наем за
земята)
Франко
земеделското 51 $
стопанство отстъпка, изравняващо цена на тон
Разход за прибиране на 8 $
реколта на тон
Франко цени за тон
59 $
Разходи за извличане 7 $
средно на 37 мили
Доставна цена ($ за сух 66 $
тон)

Източник: [4].

Фиг. 2. Сценарий за консумация на възобновяеми
енергийни ресурси от 1990-2020 г. в TWh (тераватчаса)

Най-обичайните видове, подходящи за плантации от биомаса (най-вече в Европа), са бързорастящите дървесни видове. Плантации от
бързорастящи видове обикновено означава гъсто насаждане (между 6000 и 14000 дървета/ха,
сравнено с 1 100-1 600 дървета/ха при плантация за производство на целулоза). Добивният
цикъл нормално е между 2 и 5 години, като се
отглеждат от 5 до 7 цикъла преди презалесяване. Най-често използваните видове са топола и
върба, които изкарват издънки след добиването
им.
В момента съществуват приблизително
50 000-70 000 ха бързорастящи плантации за
производство на биомаса в ЕС според данни на
Европейската асоциация по биомаса до 2012 г.
Разпределението им по държави е, както следва [4]:
- Швеция: 12 000 ха върба;
- Италия: 6 500 ха (приблизително 80% от
тях топола);
- Дания: 6 000 ха (85% върба и 15% топола);
- Полша: 6 000 ха - основно върба;
- Германия: 5 000 ха (около 70% топола и
около 30% върба);
- Унгария: 4 000 ха (основно топола);
- Ирландия: 3 000 ха върба;
- Франция: 2 500 ха, от които около 80%
топола и 20% върба;
- Великобритания: 2 500 ха, от които основно върба;
- Австрия: 1 000 ха - основно топола и помалко върба.
Водещата компания в Европа, която разработва представителни проекти за развитие на
енергийни плантации за производство на биомаса, е немската „Lignоvis” – с изпълнителен

Източник: [3].

Общо взето, тези планове включват капитализацията на предстартовите разходи за доставка на горива и включват управлението в операциите и разходите за поддръжка на съоръжението, което ще се намира в центъра на фермерското стопанство с енергийни дървесни видове с радиус от 50 мили, т.е. средната дистанция за извличане на ресурса е 37 мили. Освен
по-ниската цена на офис оборудването, разтоварването на горивото и съхранението му, както
и другите инфраструктурни разходи, тези планове позволяват енергийната централа да бъде
икономически заредена като база, подобно на
въглищните топлоцентрали с точкови системи
за товарене. Капитализирането на част от разходите за гориво позволява това да се случи.
Централата на биомаса буквално ще бъде позиционирана в центъра на „мината”.
2. Досегашен опит в страните от ЕС
Канадската асоциация за производство на
дървесни пелети прогнозира търсенето в ЕС да
достигне 25 милиона тона през 2019 г. Европейската енергийна асоциация за биомаса
предвижда общото количество търсене на биомаса да се повиши до 50 милиона тона до 2020
г., включително с 30 милиона тона от внос
(фиг. 2).
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директор Михаел Вайц. „Lignovis” има екип от
експерти с над 35 години научен и практически
опит в сектора за производство на енергия от
дървесина. В компетенциите на компанията са
анализи на глобалния и регионален потенциал
на биомасата, биомасата като извор на концепции, както и аспектите на устойчивостта и сертифицирането. Почти 800 ха бързорастящи
плантации са били реализирани от експертите
на „Lignovis” в 5 страни от ЕС. Двама души от
екипа на „Lignovis” работят и като координатори
по проекти в проучванията, свързани с енергийното потребление на дървесина, в Еберсвалдския университет за устойчиво развитие. Така те
бързо трансформират най-новите научни резултати в проектите на своите клиенти и практическото сътрудничество е подсигурено.
Част от проектите, по които работят, са представителни за ЕС и ще бъдат разгледани в настоящата работа накратко, тъй като детайлите по
тях не са със свободен достъп за широката публика.
В Германия се разработва проект за бързорастящи плантации в помощ на централа за когенерация (комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия) с мощност 5 MW в
Берлин. Общият планиран размер на насаждението ще бъде минимум 4 000 ха. Посадени до
момента са приблизително 750 ха; ротационният период ще бъде 3-4 години; схемата на залесяване е 2,4 m X 0,4 m. Гъстотата на насаждението е 10 000 бр./ха с очакван среден годишен
прираст на суха дървесина около 10 тона/ха.
Видовете, които ще бъдат използвани, са основно хибридна топола Макс.
В Унгария същият екип работи съвместно с
други компании над проект, чиято цел е инвестиционен продукт за Европейския пенсионен
фонд. Планираният размер на насаждението е
приблизително по 2 000 ха годишно, като досега
са засадени 3 500 ха. Средният годишен прираст е оценен на 18 сухи тона/ха от хибридна
топола от видовете Макс, АФ2, Монвизо.
Сред избраните Европейски проекти е и този,
разработен в Полша в гр. Квидзин. Неговата цел
е да предостави гориво за бойлер на хартиената фабрика там. Размерът на насаждението е
9 000-10 000 ха, като посадени до момента са
1 700 ха. Очакваният среден добив е 14 сухи
тона дървесина на хектар и са използвани хибридите на топола от АФ2, Монвизо, Делтоидни и
Нигра хибриди.
В Литва се реализира проект за добив на биомаса за енергийни нужди с площ от 2 500 ха,
като до момента са посадени едва 75 ха. Очакваният среден годишен добив е 8 сухи тона
дървесина на хектар. Използвана е върба от

хибридите – Тордис, Тора, Ингер и се правят
тестове с топола Макс и Матрикс.
Финансовата възвръщаемост от подходящи
за производство на биомаса насаждения в северното полукълбо може да варира от много
добра до много ниска, като някакъв вид субсидия е все още необходимост. Това показват и
данните в световен план, показани на фиг. 3.

Източник: [4].

Фиг. 3. Финансова възвръщаемост от плантации
за биомаса

Заключение
Предвид общата Европейска политика за
увеличаване делът на възобновяемата енергия
от биомаса е необходимо в нашата страна да се
вземат спешни мерки за стартиране създаването на горски енергийни култури. В Западноевропейските страни тези стъпки вече са предприети
и над подобни проекти се работи от няколко години, като секторът ще се разраства много бурно според мненията на водещи световни специалисти като Боб Флин (изпълнителен директор
на RISI) - [2], Педро Ленкарт (Greenwood
Resources, Europe), Михаел Вайц (Lignovis) и др.
В България ситуацията е доста объркана по
отношение на ресурсите от биомаса за директно
изгаряне. Законодателството в горския сектор
затруднява по-малките фирми да сключват дългосрочни договори за изкупуване на дървесина.
Причината е, че се дава предимство на големи
ползватели да сключват дългосрочни договори
с горските стопанства. Банките отказват финансиране за проекти на биомаса, тъй като фирмите не могат да си осигурят дългосрочна доставка на суровина за централите. Според представители на банковия сектор рисковете за банките
произтичат от това, че бизнесът е сравнително
нов и има много неизвестни около развитието и
осъществяването на един такъв проект. Съществува например технологичен риск заради факта, че производството на енергия от биомаса е
все още недоказана технология на този етап.
Поради липса на достатъчно такива проекти в
завършена фаза, те не биха могли да знаят как-
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ви точно са пречките и проблемите при реализацията им.
Този проблем може да бъде разрешен, ако
инвеститорите в централи за биомаса обърнат
по-голямо внимание на създаването на гори за
енергия. Така те ще могат да направят една не
чак толкова скъпа инвестиция за по-дълъг период от време. Такава инвестиция би им предоставила в бъдеще един сигурен ресурс за осъществяване на дейностите, което пък от своя
страна ще намали рискът за банките при финансирането на централи с по-големи мощности.

PREVIOUS EXPERIENCE OF INVESTMENTS IN ENERGY PLANTATIONS
Ivan Paligorov, Iveta Nikolova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The European Union programme Europe 2020 defines specific goals concerning the use of renewable energy
sources for the energy production and for the achievement of a 20% share until 2020. It is considered that in order to
achieve this goal the use of biomass shall be necessary, including from agricultural production and forests. Experiments
to this end have started in many countries since the 90's of the last century and results were achieved. The experience of
the European Union countries and of the United States in the field of investment in forests for energy is presented. The
methods used for investment evaluation are researched and analysed and recommendations about the application of this
experience in Bulgaria are formulated.
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ТЕНДЕНЦИИ В ПОЛЗВАНЕТО ОТ ГОРИ – СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
1

Йоана Хинкова1, Даниела Георгиева2
Регионална дирекция по горите, Ловеч
2
Лесотехнически университет, София
Резюме

В настоящата разработка се анализира ползването на дървесина от частните гори в периода от реалното
възстановяване на горите на физически лица през 2001 г. до края на 2012 г. Периодът е избран с цел да се
проследи дейността добив на дървесина от горите на физически лица при условията на два Закона за горите от
1999 г. и 2011 г. Времето от възстановяването на собствеността е кратко (12 г.), за да могат собствениците да се
припознаят като такива и да започнат да гледат на гората не само като на ресурс, от който да добиват дървесина,
но и да осъзнаят своята роля на добър стопанин, който да възприема гората преди всичко като средообразуващ
фактор, определящ климата в даден район. Независимо от изтъкнатият по-горе факт се дава определена представа за нагласите и настроенията на собствениците.
Ключови думи: процес на преструктуриране, гори на физически лица, ползване на дървесина.
Keywords: structure changes, private forests of physical persons, timber harvest.
JEL: Q23.

3. Да се анализира характера на ползването от горите, собственост на физически
лица.
4. Да се изследва и анализира като обект
добитата дървесина, тъй като това е основен показател в приложените методи
при изследването, чрез който се реализират най-значими приходи.
Изследването е направено по данни предоставени от Изпълнителната агенция по горите и
са анализирани с помощта на сравнителен метод, графичен метод и статистически метод.

Увод
Темата, засягаща тенденциите на ползването в горите, собственост на физически лица скоро няма да престане да е актуална, най-вече що
се отнася за населението, което живее в малките населени места и за тях горите са източник
на препитание, дърва за горене и на средства, а
ако са собственици, и за задоволяване на някои
техни епизодични, непредвидени финансови
разходи, за които нямат друга алтернатива за
тяхното покриване. Тези хора рядко осъзнават
екологичната и средообразуващата роля на горите. Това предопределя и целта на настоящата разработка, а именно да се изследва и анализира насоката на ползването от гори на частни физически лица и да се дадат насоки за подобро стопанисване на тези гори.
Обект на изследване са горите, собственост
на физически лица.
Предмет на изследване е ползването от горите, собственост на физически лица в периода
2001-2012 г.
Цел на изследването е да се анализират
тенденциите в ползването от гори, собственост
на частни физически лица и се дадат препоръки
за по-добро стопанисване на тези гори.
За реализиране на тази цел са поставени за
решаване следните задачи:
1. Да се анализира относителният дял на
площта на горите, собственост на физически лица, спрямо общата площ на горските територии в България.
2. Да се изследват и анализират тенденциите в ползване на дървесина от горите на
физически лица.

1. Анализ на площта на горите, собственост
на физически лица
В началото на реформата и реалното възстановяване на горите през 2001 г. площта на
горската територия на България беше 3 980 032
ha, от които държавните гори, гори в селскостопанска горска територия, гори на МОСВ и гори
на учебно – опитни стопанства са 3 324 323 ha
(83,53%), частните гори на физически и юридически лица – 343 404 ha (8,62%), общинските
гори – 290 553 ha (7,30%) и горите на религиозни организации – 21 752 ha (0,55%) (табл. 1).
Към 31.12.2012 г. четиринадесет години от
стартиране на реформата и пет години след
обявяване на приключване на реституционният
процес площта на горската територия на България възлиза на 4 163 415 ha, от които държавните гори, гори в селскостопанска горска територия, гори на МОСВ и гори на учебно – опитни
стопанства са с площ 3 174 052 ha (76,24%),
частните гори на физически и юридически лица
– 460 256 ha (11,05%), общинските гори –
506 892 ha (12,17%) и горите на религиозни организации – 22 215 ha (0,53%) (табл. 1).
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№ по
ред

1
2
3
4
5
6
7
8

№ по
ред

ДГФ
ССФ
УОГС
Общ.гори
Физ.л-ца
Юрид.л-ца
Религ.гори
МОСВ
Общо:

Вид на собствеността

ДГФ
ССФ
УОГС
Общ.гори
Физ.л-ца
Юрид.л-ца
Религ.гори
МОСВ
Общо:

78,06
1,15
0,29
7,3
8,35
0,27
0,55
4,03
100

3042589
46562
15229
379178
386217
8165
22369
163246
4063555

74,88
1,15
0,37
9,33
9,5
0,2
0,55
4,02
100

По площи
Площ в
%
ха

3106635
45812
11576
290553
332489
10915
21752
160300
3980032

По площи
Площ в
%
ха

Дървесина
%
Добита
дървесина
/лежаща
маса/
4490078
76,21
33012
0,56
40654
0,69
378314
6,42
897302
15,23
20050
0,34
19363
0,33
13064
0,22
5891837
100

2004 г.

Дървесина
%
Добита
дървесина
/лежаща
маса/
2852766
84,86
19517
0,58
30486
0,91
244749
7,28
195079
5,8
6696
0,2
4986
0,15
7559
0,22
3361838
100

2001 г.

76,77
0,78
0,29
8,32
9,13
0,16
0,55
4
100

2961072
53856
11318
464929
393680
9508
22666
159435
4076464

72,64
1,32
0,28
11,41
9,66
0,23
0,56
3,91
100

По площи
Площ в
%
ха

3073801
31033
11576
332990
365659
6494
22099
160102
4003754

По площи
Площ в
%
ха

Дървесина
%
Добита
дървесина
/лежаща
маса/
4155797
72,05
16299
0,28
34097
0,59
466259
8,08
1027766
17,82
15209
0,26
15655
0,27
37057
0,64
5768139
100

2005 г.

Дървесина
%
Добита
дървесина
/лежаща
маса/
3607967
83,11
8354
0,19
32552
0,75
223470
5,15
429667
9,9
6428
0,15
18680
0,43
14143
0,33
4341261
100

2002 г.

74,62
1,56
1,28
8,45
9,39
0,19
0,84
3,68
100

2932372
67686
11307
480062
397850
18112
23365
159008
4089762

71,7
1,66
0,28
11,74
9,73
0,44
0,57
3,89
100

По площи
Площ в
%
ха

2996263
62460
51420
339273
376919
7604
33666
147631
4015236

По площи
Площ в
%
ха

(продължение)
Дървесина
%
Добита
дървесина
/лежаща
маса/
4150710
69,27
17403
0,29
40630
0,68
568038
9,48
1167620
19,49
20587
0,34
25059
0,42
1794
0,03
5991841
100

2006 г.

Дървесина
%
Добита
дървесина
/лежаща
маса/
4396336
81,59
26857
0,5
38195
0,71
291295
5,41
612871
11,37
7580
0,14
13205
0,25
2255
0,04
5388594
100

2003 г.

Табл. 1. Разпределение на горската територия по вид на собствеността и добита дървесина за периода 2001-2012 г.

Вид на собствеността
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№ по
ред

ДГФ
ССФ
УОГС
Общ.гори
Физ.л-ца
Юрид.л-ца
Религ.гори
МОСВ
Общо:

Вид на собствеността

ДГФ
ССФ
УОГС
Общ.гори
Физ.л-ца
Юрид.л-ца
Религ.гори
МОСВ
Общо:

Вид на собствеността

71,08
1,78
0,28
11,65
9,95
0,6
0,57
4,1
100

2885589
92609
11261
503694
421885
29945
23243
169921
4138147

69,73
2,24
0,27
12,17
10,2
0,72
0,56
4,11
100

По площи
Площ в
%
ха

2920258
73064
11302
478624
408619
24813
23484
168330
4108494

По площи
Площ в
%
ха

Дървесина
%
Добита
дървесина
/лежаща
маса/
4267401
75,28
7646
0,13
44200
0,78
552244
9,74
712928
12,58
60219
1,06
15874
0,28
7945
0,14
5668457
100

2010 г.

Дървесина
%
Добита
дървесина
/лежаща
маса/
3749582
65,82
27299
0,48
40459
0,71
616213
10,82
1175367
20,63
27211
0,48
24939
0,44
35654
0,63
5696724
100

2007 г.

70,35
1,89
0,27
12,1
10,1
0,63
0,56
4,11
100

2907273
85051
11260
495734
423308
32784
22773
169931
4148114

70,09
2,05
0,27
11,95
10,2
0,79
0,55
4,1
100

По площи
Площ в
%
ха

2894390
77705
11300
497822
415496
25726
23158
168955
4114552

По площи
Площ в
%
ха

Дървесина
%
Добита
дървесина
/лежаща
маса/
4657289
75,05
3227
0,05
50402
0,81
620740
10
779786
12,57
72093
1,16
21836
0,35
0
0
6205373
100

2011 г.

Дървесина
%
Добита
дървесина
/лежаща
маса/
4163151
68,58
36503
0,6
51858
0,85
631588
10,4
1086670
17,9
44993
0,74
26792
0,44
29306
0,48
6070861
100

2008 г.

70,01
2,01
0,27
12,12
10,2
0,71
0,57
4,11
100

2908575
84745
11257
506892
423334
36922
22215
169475
4163415

69,86
2,04
0,27
12,17
10,17
0,89
0,53
4,07
100

По площи
Площ в
%
ха

2891906
83074
11262
500754
421165
29467
23460
169801
4130889

По площи
Площ в
%
ха

(продължение)

(продължение)
Дървесина
%
Добита
дървесина
/лежаща
маса/
4876971
71,29
0
0
41124
0,6
713930
10,44
1079029
15,77
83734
1,22
45964
0,67
0
0
6840752
100

2012 г.

Дървесина
%
Добита
дървесина
/лежаща
маса/
3306738
71,9
21209
0,46
43089
0,94
479603
10,43
693347
15,08
40529
0,88
13136
0,29
1317
0,03
4598968
100

2009 г.

Йоана Хинкова, Даниела Георгиева

Увеличението на общата площ на горите на
България, основно се дължи на това, че във
всяко последващо лесоустройство към горските
територии се прибавят неустроени преди това
самозалесили се, трайно изоставени ниви и ливади от земеделският фонд, както и създадени
в предишни години култури върху земеделски
земи и изоставени трайни насаждения.
Както може да се види от табл. 1 в разглеждания период, горите на физически лица са се
увеличили само с 90 845 ha или 1,82%. Основно
увеличението се дължи на съдебни спорове и
съдебни решения, с които се признава правото
на собственост на собственици, които са открили документи доказващи собствеността им на
по-късен етап по чл 13, ал. 2 от Закона за възстановяване собствеността на горите и земите от
горският фонд (ЗВСГЗГФ).
Окончателното приключване на процеса по
възстановяване на горите и земите от горския
фонд настъпи със Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗВСГЗГФ, обн. ДВ, бр. 13 от
9.02.2007 г., където е създаден нов § 5б към
преходните и заключителни разпоредби (ПЗР)
на закона. Според текста, исковете по чл. 13, ал.
2 ЗВСГЗГФ се предявяват в тримесечен срок от
влизането в сила на този закон. Съгласно Закона за нормативните актове ДВ, бр. 27 от
3.04.1973 г., доп. ДВ. бр. 55 от 17 Юни 2003 г.
цитираният нормативен акт е влязъл в сила на
13.02.2007 г. Срокът по § 5б от ПЗР на ЗИД
ЗВСГЗГФ е преклузивен и е изтекъл на
13.05.2007 г. Всяка последваща динамика в
промяната на собствеността, след 2009 г. може
да се търси в други процеси, но не и в рестуционни. Определеният дълъг краен срок се дължи
на дългият период за разглеждане на един съдебен иск от съдебната система.
След 2009 г. нарастването на площта на горите, собственост на физически лица е минимално, като относителният дял на тези гори се
запазва постоянен в общата структура на разпределение на горските територии.

от ДВ, бр. 125, 29.12.1997 г. с редица изменения
в годините и в сила до 09.04.2011 г. В този закон
чл. 59 позволителните за сеч се издават само от
държавните горски стопанства за всички гори
независимо от тяхната собственост, по район на
местоположение на имота, т.е. системата за издаване на позволителни за сеч и разрешаването на добив на дървесина е централизирана и
зависи от определени държавни структури. Съгласно чл. 57 от ЗГ (1997 г.) ползването на дървесина от горите, независимо от тяхната собственост, се извършва от търговци, регистрирани
по чл. 57а от ЗГ, с изключение на случаите, когато ползването се извършва от собственика в
собствения му имот и при ползването на дървесина от физически лица по такса на корен.
В началото на 2011 г. се прие нов Закон за
горите ДВ, бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от
9.04.2011 г. (ЗГ 2011 г.), който установи равнопоставеност между частнопрактикуващите лесовъди и държавните структури, като се дадоха
права и на лесовъдите на частна практика (чл.
108 от ЗГ) да издават позволителни за сеч за
недържавни гори на територията на цялата
страна, т.е. системата за издаване на позволителни за сеч и разрешаването на добива на
дървесина от частните гори се децентрализира.
Добивът на дървесина, съгласно този закон, от
горските територии се извършва от търговци,
регистрирани в публичния регистър по чл. 241, с
изключение на случаите, когато добивът се извършва самостоятелно от физически лица в
собствените им гори или се извършва от физически лица, закупили стояща дървесина на корен за лична употреба от държавни или общински гори (чл. 111, ал. 2 от ЗГ).
Ползването от горите, собственост на физически лица за 2012 г. е 1 079 029 m3 или изразено в относителен дял е 15,77% от общото ползване на дървесина в страната. Връщайки се назад в годините, се установява, че през 2007 г.,
ползването от частни гори е стигнало своя пик –
1 175 367 m3 и 20,63% при 9,95% заемана площ
от горската територия на страната. Ползването,
което извършват собствениците в своите гори
следва тенденциите на пазара, като до 2008 г. е
във възходящо темпо.
През 2009 г., когато световната икономическа
криза е в разгара си, ползването от горите, собственост на физически лица, рязко спада, което
се дължи на намалената покупателна способност на местното население и свития външен
пазар. През 2012 г. ползването от тези гори вече
достига нивата от 2005 г. и това рязко увеличаване е в резултат на появилото се голяма търсене от страна на съседните държави и предимно Гърция.

1. Анализ на ползването на дървесина от
частните гори
От структурния анализ на горите в България
се установява, че горите собственост на физически лица са незначителна част от общата горска площ на страната 10,17% и динамиката в
структурно отношение не е голяма. Но ако
проследим процеса на ползване от имотите,
собственост на физически лица, ще се убедим,
че този процес е изключително динамичен.
Периода, в който се разглежда ползването от
гори на физически лица се регламентира основно от два коренно различни по своето съдържание Закони за горите. Първият Закон за горите е
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дина 821 453 m3. По така изнесените данни от 1
ha на година от частните гори са ползвани 2 m3,
докато от горите държавна собственост средното ползване от 1 ha на година е 1,4 m3.

добита дървесина, м3/ha

Пристъпвайки към по-подробен анализ на
ползването от гори на физически лица се установява, че за дванадесетте години, през които
частната собственост е налице от тези гори са
ползвани общо 9 857 432 m3, или средно на гоДГФ
ФЛ
Средно ДГТ: 1,4 м3/ha год.
Средно ФЛ: 2 м3/ha год.
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Фиг. 1. Динамика на ползването на дървесина на 1 ha от държавните и частните гори за периода 20012012 г.
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Фиг. 2. Разпределение на действително отсечена
дървесина общо от главни и отгледни сечи от гори
на физически лица в %

дърва от широколистни, %

Фиг. 3. Съотношение на разпределение на
ползването на широколистна дървесина

През 2006 г. ползването на 1 ha от горите на
физически лица е 2,93 m3 (фиг. 1), което се равнява на средния годишен прираст от 2,971 m3/ha
за издънковите гори за превръщане и е два пъти повече от средния годишен прираст от 1,022
m3/ha за горите от реконструкционен клас.
Сравнението е направено по изнесени данни от
Палигоров, Тричков и др. [8]. В същото време
ползването от държавните горски територии е
1,42 m3/ha. т.е. това е половината от средния
прираст на 1 ha за издънковите гори за превръ-

щане, отчетено по данните, цитирани по-горе.
Направеното сравнение е базирано на факта, че
към 31.12.2006 г. издънковите гори за превръщане и за реконструкция съставляват 48,52% от
горите, собственост на физическите лица и 44%
от горите, държавна собственост. След закономерен спад в периода 2009-2011 г., през 2012 г.
ползването на 1 ha от горите на физически лица
е 2,55 m3 и се приближава до стойностите на
средния годишен прираст за издънковите гори
за превръщане [8]. Относителният дял на из-
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дънковите гори за превръщане за 2012 г. в общата структура на горите, собственост на физически лица е 42,65%.
Друга основна тенденция, която се забелязва
при ползването от горите, собственост на физически лица е, че то е предимно от широколистни
гори, като варира от 58% през 2002 г., достига
до 72% през 2009 г. и спада до 66% през 2012 г.
(фиг. 2).
След 2002 г. дървесината от широколистни
видове се реализира като сортимент дърва за
горене, като тенденцията се запазва през целият десетгодишен период. През по-голяма част
от разглежданият период относителният дял на
дървата за горене клони към 90% (фиг. 3). Създалата се тенденция се дължи на развития пазар на този сортимент, в т.ч. и добрата пазарна
цена.

4. Няма все още нормативно установен и
функциониращ компесаторен механизъм
за стимулиране на многофункционално
управление на горите.
5. Анализираните в статията проблеми и
тенденции дават основание да бъде
обобщен изводът, че при стопанисването
на частните гори е необходимо да бъдат
въведени и прилагани лесовъдски системи, които да стимулират многофункционалното им управление, подобряване на
тяхното състояние и повишаване на тяхната адаптивност към съвременните
изисквания, в т.ч. и климатичните промени.
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Изводи и препоръки
1. В горите, собственост на физически лица
през периода 2001-2012 г. се установява
обем на ползването на дървесина, с почти еднакви стойности при действието на
различните Закони за горите от 1997 г. и
2011 г. (2,62 m3/hа - през 2008 г. и 2,55
m3/hа – през 2012 г.).
2. Ползването на дървесина от частните гори се определя предимно от динамиката
на пазара и е основно за дърва за горене.
3. Голяма част от строителната дървесина
от широколистни видове се реализира
като дърва за горене, което не дава възможност за каскадно (пълноценно) използване на дървесните (горските) ресурси.

FOREST HARVEST TRENDS IN PRIVATE FORESTS OWNED BY PHYSICAL
PERSONS
1

Joana Hinkova1, Daniela Georgieva2
Regional Directorate of Forestry, Lovech, Bulgaria
2
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract

An analysis of forest harvest in the private forests after their real restitution in 2001 and until the end of 2012 is made.
The period chosen permits to trace the effects of the Forest laws of 1999 and 2011 on the forest harvest in private
forests. The 12 years past after the restitution were not a time long enough to make the forest owners feel what
ownership is and do not consider the forest as a source of fast incomes but to accept the role of a good master aware of
his long-term interest in sustained resource management and in protection of nature in his neighborhood. The paper
gives an idea about the present state of the evolution of mentality and mood of the forest owners.
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Резюме
В България има над шестстотин хиляди маломерни горски имоти. В тези гори не могат да се прилагат традиционните лесовъдски системи и трудно се постига устойчивост в управлението им. Обичайно техните собственици не разполагат нито с необходимата квалификация нито с достатъчен финансов ресурс и мотивация за ефективна експлоатация на горите, като едновременно с това да се щадят горските екосистеми. В настоящото изследване е извършен статистически структурен анализ в териториален аспект, които позволява да се разкрият
степента на неравномерност в разпределението на частните горски имоти по площ за всички области в България
и степента на раздробеност на частните гори по собственици. Резултатите от анализа позволяват да се ранжират областите по остротата на този проблем и дават основание да се обсъди стратегия за уедряване на горските
имоти до оптималните за стопанисване размери, съобразно спецификата на терените, използваната организационна форма и лесовъдските характеристики на насажденията. Формулирани са препоръки, насочени към органите за местно самоуправление, които при разработването на общински планове и областни стратегии за регионално развитие биха могли да предвидят мерки за стимулиране на процеса на уедряване на частните горски
имоти. Тези мерки се очаква да допринесат за постигането на по-добри икономически резултати от стопанисването на имотите и подобряване на благосъстоянието на населението в населените пунктове, разположени в близост до горските територии.
Ключови думи: раздробеност, управление на горски имоти, уедряване, устойчиво развитие.
Keywords: fragmentation, management of forest property, consolidation, sustainable development.
JEL: Q23, R14.

ност, за да могат в условията на пазарно стопанство да изпълнят своите функции.
Обект на изследване са недържавните гори в
България.
Цел на настоящата статия е: да се изследват
структурните особености на съвкупността от
недържавни горски имоти в териториален аспект и на основата на получените характеристики да се потърси възможност за тяхното оптимизиране с оглед постигане на устойчиво и
ефективно стопанисване.
В съответствие с тази цел са поставени за
решаване следните задачи:
1. Да се определи степента на раздробеност на недържавните гори.
2. Да се определи степента на неравномерност на структурата на площите на недържавните гори за всички области в
България.
3. Да се обсъдят възможностите за уедряване на горските имоти до оптималните
за стопанисване размери.

Увод
В последните няколко години недържавните
гори все по-често попадат във фокуса на икономическите процеси, които моделират социалния
облик на територията. Частните гори представляват основната част от недържавните гори. Те
са разнообразни по характеристика и цели на
собствеността. Броят на собствениците на гори
е голям и те могат да влияят съществено върху
комплексното развитие на територията. Според
Sampson и De Coster делът на продажбите на
дървен материал от тези гори се очаква да нарасне до 60% до 2030 година. В тази статия се
разглежда маломерната недържавна горска
собственост и възможностите за нейното подобро управление, чрез оптимизиране на структурните ѐ характеристики. От това изследване
се очаква да подпомогне изработването на подходящи политики, които насърчават собствениците да управляват земите си съобразно принципите на устойчивото развитие, за да могат да
отговорят успешно на социалните цели в развитието на територията. Нашите основни хипотези
са, че непромишлените частни гори имат бъдеще поради факта, че отговарят на икономическите потребности, но те трябва да бъдат стопанисвани съобразно изискванията за ефектив-

1. Теоретична постановка
Изчисленията са направени върху данни за
броя имоти и тяхната площ по области за цяла
България, като информацията е актуална към
2013 г. Изчислени са два коефициента:
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-

коефициент на раздробеност;
коефициент на неравномерност.

където:
v i1 са компонентите на реална структура;
1
– компонентите на равномерна еталонна
k
структура.

1.1. Коефициент на раздробеност
За изчисляването на показател за раздробеност е използвана следната формула:
n
R  .100 ,
(1)
s
където:
R е коефициентът на раздробеност,
n – общият брой имоти,
s – общата площ на имотите,

2. Анализ на получените резултати
За всяка област е изчислена реалната структура на разпределение на имотите от групите
под 1 дка, 1-2 дка, 2-5 дка, 5-10 дка, 10-20 дка,
20-50 дка и 50-100 дка, като броя на имотите от
всяка група е разделен на общия брой имоти.
Ширината на групите е избрана по този начин,
като е взето в предвид разпределението на големината на имотите. Изборът се основава на
типичните големини.
Изчислена е и еталонната структура на разпределение, на която всичките относителни дялове са равни. Тези дялове се получават като
се раздели 100 на броя на групите за областта.
Изводите до колко областите се нуждаят от
оптимизация са направени на базата на коефициента на раздробеност, а коефициента на неравномерност служи за това да се прецени по
какъв начин да стане оптимизацията. Така анализът става системен и логически последователен и добива вид на методика за подпомагане
на вземането на управленско решение.
В табл. 1 са отразени изчислените коефициенти на раздробеност, по низходящ ред и по
области.

т.е. изчислено е колко имота се падат на 100
декара площ.
Стойността на коефициента е правопорционална на големината на степента на раздробеност.
1.2. Коефициент на неравномерност
Като обобщаващ показател за структурни
различия широко използван е интегралният коефициент на структурни различия, предложен
от проф. Гатев [2]. Коефициентът притежава
необходимата чувствителност към различията и
се изменя в границите от нула до единица.
Стойността на коефициента е правопорционална на големината на различията. Коефициентът
има следния вид [2]:
k

k
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Табл. 1. Коефициент на раздробеност по области
Област
Коеф. на раздробеност - R
Монтана
13,8
Перник
13,0
Варна
12,3
Велико Търново
11,5
Ловеч
11,3
Търговище
11,1
Пловдив
11,0
Плевен
10,9
Сливен
10,7
София
10,4
Видин
10,3
Шумен
10,2
Враца
10,1
Стара загора
10,0
Габрово
9,6
София-област
7,0
Смолян
6,7
Благоевград
6,3
Разград
6,3
Кюстендил
6,2
Кърджали
6,2
Пазарджик
6,0
Добрич
5,9
Силистра
5,5
Русе
4,8

v i22

i 1

където:
v i1 са компонентите на реалната структура,
v i2 – компонентите на еталонната структура
к – броят на компонентите.
Съществено предимство на коефициента
пред другите показатели за абсолютни и относителни различия е, че нормирането се извършва с участието на самите относителни дялове
на сравняваните структури. Това го прави чувствителен и към неравномерността на сравняваните структури. Едната от сравняваните структури е реална, а другата – еталонна.
При извършване на сравнение с равномерна
еталонна структура интегралния коефициент се
представя по следния начин [2]:
k

k

1

 v i1  
k

i 1 



k


i 1

v i21 

1
k

2

,

(3)
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Област
Хасково
Ямбол
Бургас

(продължение)
Коеф. на раздробеност - R
4,7
4,3
4,0

Област
Силистра
Сливен
Търговище
Смолян
Перник
Шумен
Добрич
Бургас
Разград

Този показател определя колко имота се падат на 100 дка площ. В зависимост от стойностите на коефициента, областите в страната могат да бъдат разделени на три групи, което ще
покаже къде е най-спешно да бъдат приложени
мерки за оптимизация:
- области с ниска степен на раздробеност
– това са областите Бургас, Ямбол, Хасково и Русе с коефициент на раздробеност по-нисък от 5,0;
- области със средна степен на раздробеност – това са областите Габрово, София-област, Смолян, Благоевград, Разград, Кюстендил, Кърджали, Пазарджик,
Добрич, Силистра с коефициент на раздробеност между 5,0 и 9,6;
- области с висока степен на раздробеност
– това са областите Монтана, Перник,
Варна, Велико Търново, Ловеч, Търговище, Пловдив, Плевен, Сливен, София,
Видин, Шумен, Враца, Стара Загора с коефициент на раздробеност над 10,0.
Областите с нисък коефициент на раздробеност имат малък брой имоти на 100 декара, което означава, че парцелите са сравнително големи и уедряването им не е така спешно и наложително. За проблемните области със средна
и висока степен на раздробеност ще коментираме коефициента на неравномерност разпределен по низходящ ред и по области в табл. 2.

(продължение)
Коеф. на неравномерност - k
0,42
0,42
0,41
0,41
0,36
0,36
0,32
0,26
0,23

Стойността на коефициента на неравномерност (интегралния коефициент на структурни
различия) варира в границите от 0,23 до 0,62.
Тук е наложително да направим връзката с
коефициента на раздробеност и да разгледаме
областите с висока и средна степен на раздробеност. Добрич, Шумен, Перник, Смолян, Търговище, Сливен, Силистра, Разград влизат в тези
две групи и имат нисък коефициент на неравномерност – до 0,44.
В тези области имотите са разпределени
равномерно по големина, тоест има и малки, поголеми и най-големи имоти в сравнително равен
брой и равни относителни дялове. В такива случаи е по-рационално да се стимулира изкупуването на пазарен принцип на най-малките имоти
от собствениците на най-големите и средните
имоти, защото ако се обединят в кооперация
гласовете на дребните собственици няма да са
равни на тези на едрите и те фактически ще загубят властта над управлението на своите имоти.
В областите със средна и висока степен на
неравномерност като Пловдив, Кърджали, Русе,
Стара Загора в отделните групи има голямо
струпване на имоти с приблизително еднаква
големина и кооперирането по групи ще осигури
равнопоставеност на собствениците в управлението. В тези групи уедряването на имоти с еднородна големина може да стане по-лесно, защото интересите и възможностите на собствениците са сходни.
Област Пловдив е с най-неравномерна
структура на недържавните гори, като това е
предпоставка за сериозно внимание върху оптимизацията на структурните ѐ характеристики.
Още седем области в страната имат коефициент на неравномерност по-голям от 0,50 и това
са Кърджали, Русе, Стара Загора, Враца, Плевен, Видин и Монтана. Прави впечатление, че
по-голямата част от областите имат коефициент
от 0,40 до 0,50 – те са 16 на брой или 57%. Наймалка степен на равномерност има в област
Разград – коефициент на неравномерност 0,23.
На второ място по равномерност е област Бур-

Табл. 2. Коефициент на неравномерност по области
Област
Коеф. на неравномерност - k
Пловдив
0,62
Кърджали
0,56
Русе
0,55
Стара загора
0,54
Враца
0,52
Плевен
0,51
Видин
0,51
Монтана
0,50
София-област
0,49
Габрово
0,48
Велико Търново
0,48
Благоевград
0,47
Хасково
0,46
Кюстендил
0,46
Варна
0,45
Пазарджик
0,45
София
0,45
Ямбол
0,44
Ловеч
0,44
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гас с коефициент 0,26, но тук имотите са значително повече по брой – 15 175.
Оптимизация на структурната характеристика е нужно да се постигне на първо място в област Монтана с най-висок коефициент на разд13.8
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робеност 13,8. На второ място е област Перник
с коефициент 13,0.
Описаните коефициенти на раздробеност и
неравномерност са показани и на фиг. 1 и 2, поради това, че в таблиците по-горе те изкуствено
са ранжирани в низходящ ред.
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Фиг. 1. Разпределение на коефициента на раздробеност по области
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Фиг. 2. Разпределение на коефициента на неравномерност по области

чащи от гората. В този смисъл формата на собственост и стопанисване на гората имат значение за нейната биологична страна само дотолкова, доколкото правят възможно спазването на
държавните изисквания и принципите за устойчиво лесоползване [1]. Основното предимство
на обединяването на дребните горовладелци е
подлагането на горите им на компетентно организирано ползване под държавен надзор, основано на научни принципи. Поради раздробява-

3. Възможности за оптимизация на структурните характеристики на недържавните гори
Гората е жива екосистема, състояща се от
биологичен и материален компонент, която не
държи сметка за формите на собственост и стопанисване на горските ресурси, стига те да са
устойчиви. Ако обаче формите на стопанисване
са в разрез с предписанията на ЛУП, то те ще
увредят горската екосистема, ще деградират
горския ресурс и ще намалят ползите, произти-
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нето на собствеността над горите много от притежаваните парцели са далеч под необходимата площ за стопански ефективно стопанисване.
Кооперативното стопанисване на тези обекти
може да доведе до умерени, но реалистични
парични печалби за собствениците и до мобилизация на иначе неизползваната дървесина
като ресурс. Основната полза от него обаче е
привеждането на горите под едно компетентно
ползване, включващо описването, поддръжката
и охраната им. Отказът от ползване може да
бъде също толкова негативен за функционалността на горската екосистема, колкото и прекомерното и експлоатиране [1].
Обединяването в по-големи единици е един
от вариантите за оптимизация на структурните
показатели [3]. Цел на всяко икономическо обединение е съкращаването на разходите и оптимизиране на дейността. При обединяването на
определен брой субекти всички дублиращи се
дейности се фокусират върху един орган, на
когото е делегирана дадената контролна, организационна или координационна функция. По
този начин се обединяват и интересите на собствениците на горския ресурс. Въпреки че частните лица разполагат с малък процент от националния горски ресурс тяхното влияние върху
определянето на горската политика би могло да
бъде съществено, имайки предвид широкото им
числено представителство сред населението.

по два показателя: коефициент на раздробеност
и коефициент на неравномерност. Въз основа
на данни за броя и площта на имотите е сравнена степента на раздробеност на имотите по
области. По този начин са подредени областите
по степен на раздробеност на имотите, което
безспорно има значение за това колко лесно
или колко трудно могат собствениците да се
сдружават и да имат общи икономически интереси и ангажименти при тяхното стопанисване.
На базата на направеното проучване уедряването трябва да се извърши чрез обединяване
в кооперации на собственици притежаващи
имоти със сходна големина, тоест по отделни
групи големини, защото интересите и възможностите на собствениците на имоти с различни
големини са специфични. Т.е. трябва да се използва диференциран подход при уедряването
на малките, средните и големите по размер
имоти, в зависимост от това до колко са разпространени в отделните области. Другият вариант е чрез изкупуването на пазарен принцип на
най-малките имоти от собствениците на найголемите и средните имоти.
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Заключение
В настоящата статия е направен опит да се
класифицират недържавните гори в България

OPPORTUNITIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF PRIVATE FORESTS BY
OPTIMIZING THE STRUCTURAL FEATURES
Nestor Domuschiev1, Tsenko Tsenov2, Daniela Georgieva3, Nikolay Stoenchev3
1
SHE Shiroka polyana, Batak, Bulgaria
2
Executive forest agency, Sofia, Bulgaria
3
University of forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
In Bulgaria there are over six hundred thousand small-scale forest owners. In these forests owners can not apply traditional silvicultural systems and it is difficult to achieve sustainability in their management. Usually their owners do not
have the necessary qualifications or sufficient financial resources and incentives for efficient exploitation of forests to
spare forest ecosystems. This study was performed statistical structural analysis in territorial aspect which allows to reveal the degree of inequality in the distribution of private forest property size for all areas in Bulgaria and the degree of
fragmentation of private forests owners. The results of the analysis allow ranking areas in the severity of this problem
and give reason to discuss strategy for the consolidation of the forest estate to the optimal size for management according to the specifics of the fields used organizational form and characteristics of forestry plantations. These recommendations are helping development of municipal plans and regional development to stimulate the process of consolidation of
private forest estates. These measures are expected to contribute to better economic results of property maintenance
and welfare of the population located near forest areas.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА
ГОРИТЕ НА ОБЩИНА ДЕВИН
Васил Стипцов, Павлина Мачоковa
Лесотехнически университет, София
Резюме
Законът за горите (2011) урежда обществените отношения, свързани с опазването, стопанисването и ползването на горските територии в Република България, с цел гарантиране на многофункционално и устойчиво управление на горските екосистеми. Повечето от цели на закона са насочени към многофункционалното горско планиране и стопанисване на горите като: осигуряване на възможности за отдих на населението и подобряване на
условията за рекреация; постигане на баланс между интересите на обществото и собствениците на горски територии; подпомагане и насърчаване на собствениците на поземлени имоти в горски територии, както и изпълнение на международни и европейски ангажименти за съхранение на горските местообитания. Законът определя
функциите на горите, категориите на горските територии, както и основните принципи на горското планиране.
Като по-важни, свързани с многофункционалното горско планиране, могат да се посочат: участие на обществото
в процеса на планирането и отчитане интересите на собствениците, без да се накърняват интересите на обществото. Определят се три нива на горско планиране и те са: 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. Предвижда се в Общинските планове за развитие, съгласно Закона за
регионалното развитие, да се разработва раздел за развитието на горските територии, който да е съобразен със
съответния областен план за развитие на горските територии. Този раздел следва да се разработва въз основа
на утвърдените горскостопански планове и програми и да определя насоките за развитие на горското стопанство
и свързаните с него дейности. Законът предвижда инвентаризацията на горските територии, областните планове
за развитие на горските територии, ловностопанските планове, както и горскостопанските планове и програми да
се изготвят, актуализират и приемат при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието
и храните. Наредбата, обаче, вече 3-година не е представена за приемане от Министерски съвет. Целта на това
изследване е да се направи опит да се представи примерно съдържание на един План за многофункционално
стопанисване на горите (ПМСГ) или ако се приеме формулировката на ЗГ (2011), той да се нарича „Секторен
план за развитието на горите на територията” на съответната община. Проучвайки подробно въпросите по многофункционалното горско планиране считаме, че подобен план за развитие на горските територии за дадена
община трябва да съдържа следните етапи/стъпки/информация: 1. Кратка информация за процеса на многофункционалното планиране и стопанисване на горите-цели и задачи (методология); 2. Обекта на планиране с информация (в агрегиран вид) за горите и горските територии и ролята и значението им за развитието на общината; 3. Описание на фазите на планиране и определяне на заинтересованите страни – правна и институционална
рамка, иницииране на процеса; роля, правомощия и отговорности на участниците в провеждането на планирането; 4. Определяне на исканията на заинтересованите страни-подредба (списък, матрица), анализ на целите и
исканията-позитивна и негативна ситуация; 5. Представяне на функциите на горите – икономически, социални и
екологически, както и според ЗГ – защитни; специални и стопански и насоките за стопанисването, съобразно тези
функции; 6. Определяне на приоритетите за развитие на горите – приоритетни направления; приоритети за развитие – състояние на проблема, SWOT анализ – ограничения и заплахи, възможности и решения, чрез определяне на идеални цели, оперативни цели, програми и проекти; 7. Представяне на биологичното разнообразие и
горите по „НАТУРА 2000” в района на общината – нива и подходи за опазване, защитени зони по европейската
мрежа-описание предназначение и опазване. Връзката-лесоустройственото планиране и биологичното разнообразие; 8. Лесовъдски системи и режими за стопанисване и развитие на горите – системи за разновъзрастно стопанисване, основани на дългосрочно и изборно стопанисване, системи за едновъзрастно стопанисване, базиране на кракосрочно стопанисване, отглеждане на горите и технологии за водене на сечите. 9. Сертификация в
горския сектор – необходимост; видове стандарти, приложими за сертификация в горския сектор; проблеми пред
сертификацията в горския сектор; 10. Специални обекти в горите – цел, определяне, описание и представяне и
оперативно планиране; 12. Мониторинг на горското планиране – принципи, критерии и индикатори; схема на
мониторинг –вътрешен/външен, мониторингов доклад. 13. Приложения – карти, схеми, таблици и др. Секторен
план за развитие на горите с подобно съдържание е една гаранция за подкрепа от обществеността и заинтересованите страни; приемането и изпълнението му от Общинския съвет.
Ключови думи: многофункционално стопанисване на горите, многофункционално горско планиране, план за
развитие на гората.
Key words: multifunctional forest planning process, multifunctional forest managment, Plane for development of
forest.
JEL: Q23.
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различните нива на административно управление – Закона за горите (ЗГ), Стратегически план
за развитие на горския сектор 2007-2013 г., Национална стратегия за устойчиво развитие на
горския сектор в България 2006-2015 г. и пр.

Увод
Българските гори изпълняват икономически,
екологични и социални функции, които са от
особено значение за устойчивото развитие на
страната. Към 31.12.2013 г. горските територии
заемат 4 180 121 ха (37,4% от територията на
България). Те са ключов фактор за формирането и поддържането на жизнена среда, като осигуряват и поддържат количеството и качеството
на 85% от водния отток в страната или около 3,6
млрд. куб. м ресурс от чиста питейна вода. В тях
се съхраняват над 80% от защитените растителни видове в страната, над 60% от застрашените от изчезване животински видове, осем от
дванадесетте ландшафтни комплекса, определени от Националната стратегия за опазване на
биологичното разнообразие. През последните
двадесет години поглъщането на парникови
газове от горските територии компенсира между
10,7%-18,9% от общите емисии на парникови
газове в България. Според Закона за горите
(2011) при горскостопанското планиране трябва
да създаде основата за изпълнение на всички
функции на гората, а не както досега се обръщаше внимание само да дървопроизводствената функция. Затова е необходимо заедно с горскостопанското планиране да има надстопанско,
надведомствено, горско планиране, включващо
именно елементите на Многофункционалното
горско планиране (МГП). Условията за успеха на
процеса по внедряване на МГП в България са
мотивацията на държавната горска администрация да разработва планове и стратегии за
устойчиво и многофункционално стопанисване
на горите, нейната готовност да отвори горската
система към обществото и заинтересованите
страни и желанието й да се докосне до реалните проблеми и интереси, свързани с горите.
Темата за Плановете за Многофункционално
стопанисване на горите (ПМСГ) е твърде актуална, предвид факта, че дългосрочно планиране се прилага в страните на ЕС и се очаква скоро време той да стане регулярна практика и в
България. Изпълнителна агенция по горите към
Министерство на земеделието и храните е участвала активно в провеждането на многофункционалното горско планиране по линия на БШПГ.
През трите фази на проекта са разработени
ПМСГ за 15 общини и една Стратегия за устойчиво развитие на горите за територията на област Пазарджик. Държавата, в лицето на ИАГ, е
поела ангажимента да създаде среда за прилагане на многофункционалното горско планиране. В редица законови и стратегически документи, свързани с управлението и стопанисването
на горите са заложени конкретни принципи и
постановки за включване на гражданското общество в процеса на вземане на решения на

1. Обект, цел и методи на работа
1.1. Обект на изследване
Обект на настоящото изследване са: нормативните и други документи, определящи регионално развитие (в т.ч. и на горите и горските
територии), в частност многофункционално горско планиране и стопанисване на горите; горите
и горските територии на територията на община
Девин; заинтересованите страни, целевите групи при многофункционалното горско планиране техните интереси и искания към горите; възможните конфликтите на интереси между различните заинтересовани и засегнати страни, които
съществуват и/или биха възникнали в бъдеще в
процеса на разработването на ПМСГ за община
Девин; сегашното състояние и бъдещо развитие
на горите, включващо досегашно стопанисване
и прилагани лесовъдски системи за стопанисване, проблеми и възможности за сертификация,
биологичното разнообразие, функциите на горите, мониторинг на планирането и пр.
1.2. Цели на проучване
Целите са свързани с: проучване опита в
България по стратегическо планиране в горския
сектор; проучване на законовата и подзаконова
нормативна уредба за стратегическо планиране;
определяне на възможностите за разработване,
приемане и прилагане на ПМСГ за община Девин; разработване на План, като примерен модел за използване при разработването на планове за други общини; изводи и препоръки за
практиката, които евентуално да се вземат в
предвид при разработването на новите нормативни документи за стратегическо планиране в
горите.
1.3. Методи на работа
Методите за изследване са пряко свързани с
поставените цели на изследването и включват
различни подходи за събиране на информацията и на нейното анализиране. Това изисква запознаване с изискванията на законовата и подзаконова нормативна уредба, регламентираща
стратегическото планиране, а именно: проучване на закони, правилници, инструкции и методики, свързани с това планиране, като Закона за
регионалното развитие (2013), Закона за устройство на териториите (2012), Закона за горите
(2011) и др.; преглед на основни литературни и
други източници, съдържащи теоретичната основа за МГП и МСГ; събиране и обработка на
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информация, чрез интервюта, от представители
на заинтересованите и засегнати страни.

дължително време водните запаси на подпочвените води, предпазват прилежащите им земи
от развитие на ерозионни процеси и съхраняват
почвеното плодородие. Здравно-украсните функции на горите, в съчетание с климатичните и
екологични фактори и наличието на топли минерални извори с доказан лечебен ефект, прави
територията на общината изключително подходяща за развитието на екологосъобразен, фото,
ловен и селски туризъм, както и на курортното и
балнеоложко дело. Най-динамично развиващи
се отрасли и силно зависими от състоянието на
горите в местната икономика са туризмът, дърводобивът, дървопреработка и бутилиране на
минерална вода [32].

2. Резултати и обсъждане - Модел на ПМСГ
В този раздел се представя необходимата
информация, която трябва да съдържа Секторен план за развитието на горите за дадена
община.
2.1. Характеристика на планирането – община Девин
2.1.1. Информация за района на планирането
В общата характеристика за община Девин
се включва информация за: географско положение, релеф, климат, селско стопанство, водни
ресурси, развитието на икономическия сектор.

2.2. Структура на плана – Цели и задачи на
планирането – Методология
Част А – Методология
Съдържа: Документа – План за Многофункционално стопанисване на горите или Секторен
план за развитието на горските територии на
територията на община Девин.
Част Б – Географска информационна система и карти. Съдържа: База данни и карти, разработени за ползване с операционна система
MapInfo.
Част C – Документация по процеса
Съдържа: Протоколи от срещи, покани, програми, резюмета, обобщаващи таблици, използвани формуляри, публикации в медиите, статии
и всякакви други официални и работни документи, съпровождащи процеса [27].
Цел и задачи на плана: Целта на настоящия
план е чрез представяне и обсъждане вижданията на всички заинтересовани страни да се анализират съществуващите и потенциални конфликти, свързани с управлението на горите и
горските територии на територията на община
Девин и да се предвидят мерки и действия за
тяхното разрешаване в дългосрочен аспект.
Основните задачи:
- Популяризиране на природосъобразното
горско стопанство и лесовъдските системи за съхраняване на биоразнообразието, защитните функции, както и другите
ползи и продукти от горите; Приобщаване
на все по-широк обществен кръг към задачите, отговорностите и проблемите на
устойчивото стопанисване на горските
екосистеми; Установяване на различните
обществени интереси към горите в района и потенциалните конфликти между
тях.
- Осигуряване максимално широко обществено участие в процеса на подготовка на
Плана като равно поставено се защитят
интересите на всички заинтересовани

2.1.2. Характеристика на горите и горските
територии в района на планиране
Горите и горските територии на община Девин е най-значимият природен ресурс и се стопанисват от три горско - стопански единици - ТП
ДГС Триград, ТП ДГС Михалково и ТП ДЛС Извора, като те заемат площ от 40 519,3 ха. Площта на горските територии, собственост на община Девин е 3 424,2 ха. (8,5%). В горскоадминистративно отношение горите на територията на общината се числят към - ЮЦДП Смолян. В тази част на секторния план се представят характеристиката на горите и горските
територии в агрегиран вид, като се включени
данни за разпределението на горите и горските
територии по видове собственост, по вид на
земите, по вид на горите, по функционални групи (специални, защитни и стопански), видове
насаждения и бонитети, кратка информация за
растителния и животински свят, очаквания добив от предвидената за отсичане дървесина
през десетилетието от горите и горските територии. Данните са в табличен и графичен вид.
2.1.3. Икономически принос на горите и горския сектор за развитието на общината
Горите са от съществено значение за икономиката на община Девин, тъй като добивът на
дървесина задоволява нуждите на потребители
в страната и на местното население на общината с дърва, едра, средна и дребна строителна
дървесина. От значение за поминъка на населението са и страничните ползвания от горите.
Горското, селското, ловното и рибно стопанства
дават 6,4% от икономическия принос за развитието на общината. Това иде да покаже, че в
една типично планинска община не се дооценяват останалите функции на горите, като рекреационни, екологически и др.
Горите в района имат и защитни и рекреационни функции. Насажденията задържат про-
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-

-

-

-

-

-

страни.
Привличане на заинтересованите страни
и постигне обществено съгласие за бъдещето стопанисване на горите на територията на общината.
Разработване на обществено приета
стратегическа рамка за стопанисване на
горите чрез устойчиво управление и оптимално използване на всички ресурси
на горите за нуждите на обществото.
Набелязване на идеални и оперативни
цели, като се определи изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на основните приоритетни направления, програми и проекти.
Осигуряване на широка обществена осведоменост и прозрачност на действията
на отговорните лица и организации в горите.
Определяне на подходи/пътища/начини
за преодоляване и разрешаване на конфликтите между заинтересованите страни.
Интегриране на местните заинтересовани институции, организации и граждани
към подготовката и изпълнението на проектите и дейностите заложени в плана.

Общинския съвет и Одобрение от РДГ
[15, 27].
2.3. Инициирана на процеса
Този етап включва определяне на състава на
Целевите групи, цели, отговорности и правомощия на участниците във Водещата група (ВГ) и
Работната група (РГ); съставя се Списък на исканията; прави се матрична подредба и селектиране на исканията. За община Девин исканията са обединени в 4 направления: 1. Устойчиво
управление, стопанисване и ползване в горите;
2. Подобряване на горско-пътната инфраструктура и управление на водните ресурси; 3. Връзки с обществеността, обучение, взаимодействие
между институциите, ГИС и 4. Развитие на туризма. За всяко едно от исканията се прави
анализ на негативната ситуация (на проблема) и
позитивната ситуация (на целта).
2.4. Приоритети за развитието на горите на
територията на общината
За определяне на приоритетите за развитие
се изготвя SWOT Анализ включващ – оценка за
състояние на проблема; кои са ограниченията и
заплахите; възможни решения; определяне на
идеални и оперативни цели. Основните програми и проекти в настоящия план са насочени към
решаването на проблемите в следните области:
Приоритет №1. Устойчиво управление, стопанисване на горите и ползване на горите; Приоритет №2. Подобряване на горско пътната инфраструктурата; Приоритет №3. Управление на
водните ресурси; Приоритет №4. Поддържане
на стабилни връзки с обществеността, обучение, взаимодействие между институциите,
внедряването на ГИС в ДГС и ДЛС; Приоритет
№5. Развитие на различни форми на устойчив
туризъм. Към всеки приоритет се посочват програмите и проектите, които се разработват за да
се постигне неговото изпълнение.

2.2.1. Фази на планирането и стъпки при изготвянето на плана
- Подготвителна фаза – преминава през
няколко етапа: 1 етап – образува се водеща група, която поема отговорността
да организира протичането на процеса и
подготовката на Плана; 2 етап – провежда се въвеждащо обучение за представяне на концепцията на многофункционалното горско планиране, анализ на
проблемите, определяне на заинтересованите страни; 3 етап – Провеждат се
консултации с кметове и кметски наместници, специалисти от различните направления в Общинска администрация,
специалисти от местните институции и
организации, също така се провеждат и
три срещи на работната група и две междинни срещи.
- Работна фаза – през Работната фаза се
обсъждат чернови варианти на Плана,
разработвани и подготвяни от Водещата
група и експерти. В същия период се подготвя и ГИС за Държавните горски–ловни
стопанства.
- Проектна фаза – включва: Обществени
обсъждания на финална версия, Обществено обсъждане и приемане на стратегическата част от плана; Приемане от

2.5. Биологично разнообразие и неговото опазване – нива и подходи за опазване на биологичното разнообразие; законодателна рамка
Биологичното разнообразие в естествена
среда се опазва на различни нива чрез няколко
отделни подхода:
- Опазване на забележителни и консервационно значими природни обекти, видове
и екосистеми в защитени територии – по
националното законодателство – ЗЗТ и
ЗБР (видовете).
- Опазване на местообитания и видове
значими за Европейската общност в обособени за целта зони – съгласно директивите на ЕС с израз в националното законодателство в ЗБР.
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-

Други механизми – Биосферни резервати, консервационно значими гори (съгласно международно възприети критерии) местообитания на видове с висока
консервационна значимост и други възприети с нормативни актове или по силата
на планови и стратегически документи,
включително и на местно ниво.
Законодателната рамка включва: ЗБР; ЗЗТ и
Националната екологична мрежа – включва
защитени зони, като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000”, в които могат да
участват защитени територии; защитени територии, които не попадат в защитените зони. В
Националната екологична мрежа приоритетно
се включват КОРИНЕ места, Рамсарски места,
важни места за растенията и орнитологични
важни места.
На територията на община Девин има части
от 4 защитени зони: Защитени зони по Директива за местообитанията – Родопи-Западни
BG0001030, която припокрива защитена зона по
Директива за птиците Западни Родопи и Защитена зона по Директива за птиците – Персенк
BG0002105, Западни Родопи BG0002063 и Триград-Мурсалица BG0002113 [3, 7, 10, 30, 33].

по отношение на тези, предназначени за българския пазар. С въвеждането на сертификацията в горския сектор се дава възможност да се
демонстрира природосъобразното и законосъобразното стопанисване на горите. Това е гаранция, че се работи отговорно, че не се подкрепя незаконната сеч и „сивата” икономика в
горския сектор. Сертификацията е съвременен
пазарен механизъм, с който се осигурява задоволяване на екологичните, икономическите и
социалните интереси на обществото. В този
раздел са посочват видовете стандарти приложими за сертификация в горския сектор: 1.
Стандарт за горска сертификация – FSC и
PEFC; 2. Системи за управление на качествотоСУК; Системи за управление на околната среда
– Стандарт ISO 14001 [21, 22, 23, 24]. Дава се
информация за готовността на горските фирми,
държавните и общински структури за сертификация или ако такава е направена за резултатите от нея.
2.8. Оперативно планиране
Оперативното планиране е една отворена
схема за реализация на дейности, която може
да се коригира, допълва и усъвършенства с
времето. Тя прогнозира оптималните параметри
и отговорности по реализация на „Специалните
(особените) обекти” на Плана. Не е изключено
на по-късни етапи да възникнат по-добри и поефективни предложения или непредвидени поизгодни финансови ресурси, което да обогати
Плана или ускори неговата реализация.
План за действие се осъществява на 3 нива:
1. Определените цели в окончателен вид; 2.
Задачите по изпълнението на всяка от целите;
3. Определяне всички конкретни действия за
решаване на задачите. В плана за действие са
включени сроковете, задачите, обектите и действия, необходимите финансови средства и др.
необходими ресурси [27].

2.6. Лесовъдски системи и режими за стопанисване и развитие на горите на територията на общината
В този раздел се прави анализ на лесовъдските системи и режими прилагани при стопанисване на горите и горските територии, като се
посочва, че те се извършват в съответствие с
изискванията на законите (ЗГ, ЗЗТ, ЗБР и др.),
Наредба за сечите и други нормативни документи. Прави се оценка на резултатите и препоръки
за най-подходящите системи за сеч. Предвидените лесовъдски мероприятия и режими за стопанисване на горите са насочени към Многофункционално стопанисване на горите (МСГ) с
цел използване на широк набор от лесовъдски
въздействия за балансиране на функциите на
горите.

2.9. Мониторинг на горското планиране –
принципи, критерии и индикатори; схема на
мониторинг – вътрешен/външен, мониторингов доклад
Мониторинг е функция на постоянно наблюдение, която използва систематично събиране
на релевантна и подбрана информация, за да
представи на мениджмънта и на основните заинтересовани
страни
на
програмата/проекта/плана индикатори за степента на
напредъка и постигането на целите, както и за
процеса и въздействието.
Системата за мониторинг включва 5 принципа:
Принцип 1: Налице са фактори и условия,
които допринасят за прилагането на ПМСГ и

2.7. Сертификация в горския сектор – необходимост, видове стандарти приложими за сертификация в горския сектор
За да бъдат конкурентни на европейските,
българските фирми трябва да отговорят на редица изисквания, свързани с качество и безопасност на стоките, въвеждане на нови технологии, опазване на околната среда, безопасност
на труда, управление на качеството и др. С приемането на България за член на ЕС, европейските изисквания за качество се превръщат в
основен фактор за конкурентно способност,
както по отношение на експортните стоки, така и
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устойчивото развитие на горските територии в
региона (законодателната и социално икономическата среда допринасят за изпълнението на
плана).
Принцип 2: Задачите и целите, поставени с
ПМСГ са актуални и изпълнението им да допринася за устойчивото управление на горите.
Принцип 3: Приоритетите и стратегическите
цели на ПМСГ са актуални и се изпълняват синхронно с действащите стратегии и програми на
регионално и национално ниво.
Принцип 4: Прилагането на ПМСГ има устойчив и многостранен ефект.
Принцип 5: Изпълнението на предвидените в
ПМСГ дейности са осигурени.
За подпомагане изпълнение на Плана е
предвидена двустепенна система за мониторинг:
1. Провеждане на вътрешен ежегоден мониторинг (самооценка) върху изпълнението на
оперативния план – извършва се от представители на ВГ (директор и екип на ДГС). Самооценката включва последователно преглед на критериите и индикаторите по принцип 1 и 5 (всяка
година) и по принцип 2, 3 и 4 (всяка втора година). Резултатите се обсъждат в рамките на Водещата и Работна група.
2. Провеждане на външен мониторинг (проверка) – започва с преглед на самооценката.
Извършва се от екип независими проверяващи
експерти на всеки 5 години за анализ на изпълнението на Плана и ефекта от предвидените
мерки и степента на постигане на оперативните
цели [28].

-

-

Изводи и препоръки
Изводи
Въз основа на направените проучвания и
приложени методи на изследване могат да се
формулират следните изводи:
- Планът за развитието на горите следва да
бъде секторен дял от Общинския план за
развитие, да се съобрази с приоритетите,
заложени в Областния план за развитие.
Това ще спомогне той да се инкорпорира в
държавното и местно законодателство, да
се осигурят допълнително средства за финансиране чрез общинския бюджет на приоритетни за обществото дейности;
- Разработеният План обхваща всички гори и
горски територии, независимо от тяхната
собственост, ако се цели да се постигне
консенсус и се уреждат обществените отношения, свързани с опазването, стопанисването и ползването на горските територии на
общината, с цел гарантиране на многофункционално, устойчиво и природосъобразно
управление на горските територии.

-
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Разделът за развитие на горите и горските
територии в ОПР следва да се разработва
въз основа на предвижданията от утвърдените горскостопански планове и програми. В
него следва да се определят насоките за
развитие горите на територията на общината и свързаните с това дейности. Секторния
план за развитието на горите следва да съдържа посочените в нормативните документи раздели, като всеки един от тях трябва
подробно да бъде доразработена от горската администрация в държавните горски/ловни стопанства, с прякото участие служителите от структурите на ИАГ и държавните горски предприятия;
Прилагането на партисипативен подход
гарантира участие на заинтересованите
страни в процеса на планирането, което им
дава възможност да са участници, не само
при вземането на решенията, а да са коректив на управлението и да поддържат и подкрепят изпълнението на взетите решения.
Партисипативният подход дава възможност
да се вземат предвид интересите на обществото и на собствениците, без да се накърняват интересите на всяка от заинтересованите страни. С прилагането на принципите
за многофункционалното горско планиране
и стопанисване на горите и горските територии се осигурява подкрепата от заинтересованите страни и местната общественост да
се разработи стратегическата рамка за развитието на горите и горските територии, да
се определят приоритетите за развитие, с
която да се гарантира устойчивост в управлението на горите за един по-дълъг период
то време. С Плана за развитие се постига
изпълнение на поетите международни и европейски ангажименти за съхранението и
стопанисването на горите, попадащи в горските типове природни местообитания, запазването на защитените зони по екологичната мрежа „НАТУРА 2000”. Планът, разработен с участието на всички заинтересовани
страни, гарантира разбирането в участниците в планирането, че биологичното разнообразие на територията на общината е неразделна част от националното богатство и
опазването му е приоритет и задължение за
държавните, общинските органи и преди
всичко и на гражданите.
С въвеждането на сертификацията на горите, горските територии и организациите работещи в горския сектор на община се доказва природосъобразното и законосъобразното управление и стопанисване на горите. Получаването и поддържането на сертификат за качество или за устойчиво уп-

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРИТЕ НА ОБЩИНА ДЕВИН

-

телните програми на учениците от училищата (с екологична насоченост) да се включват
часове, свързани със значението, съхраняването и опазването на горите, да се демонстрират специалните обекти на територията,
защитените растителни и животински видове, да им се дава обща информация за
професиите в системата на горите, екологията, ландшафта и др. Учебните заведения
да се стимулират да участват в изграждането и поддържането на специалните обекти в
горите.

равление е гаранция, че в сектора се работи
законосъобразно, отговорно и не се подкрепят незаконните сечи и „сивата” икономика в
региона.
Разработването на План, с подобено на
този проект съдържание, е една гаранция за
подкрепа от обществеността и заинтересованите страни. Одобряването и приемането
му от Общинския съвет гарантира неговата
публичност, прозрачност, демократичност и
изпълнението на заложените дейности, като
някой от тях може да се изпълнят и с финансиране от общинския бюджет.
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POSSIBILITIES FOR DESIGNING OF A PLAN FOR DEVELOPMENT OF
THE FORESTS OF DEVIN MUNICIPALITY
Vasil Stiptzov, Pavlina Machokova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The Forest Act (2011) regulates the public issues related to the protection, management and use of forest territories
in the Republic of Bulgaria, with the aim to guarantee the multiple and sustainable management of forest ecosystems.
Most of the objectives of the Act are directed toward multiple forest planning and forest management, like providing the
people opportunities and improving the conditions for recreation; achieving balance between public interests and interests of forest owners; support and encouragement of land owners in forest territories and considering the international
and European engagements for conservation of forest habitats. The Act defines the forest functions, categories of forest
territories and the basic principles of forest planning. An important issue related to multiple forest planning is considered
the public participation in the planning process and considering the interest of owners, without disturbing the public interest. The Act determines three levels of forest planning and covers: 1. National strategy for development of forest sector;
2. Regional plan for development of forest territories; 3. Forest management plans and programs. According to the Act
for Regional development, the municipal plans for development should include a part for development of forest territories,
coordinated with the regional plan for development of forest territories. This part should be based on the approved forest
management plans and programs and should define the directions of development of municipality in the field of forestry
and related activities. Forest inventory, regional plans for development of forest territories, wildlife management plans, as
well as forest management plans and programs are designed, updated and approved according to the rules, listed in an
Order of the Minister of Agriculture and Food of Bulgaria. However, the Order is still not approved by the Government, 3
years after its finalization. The objective of the present study id to present example of a Multiple Forest Management
Plan (MFMP), or, if the terminology of Forest Act (2011) is used, the plan will be called “Sector plan for development of
forest on the territory” of the respective municipality. After careful investigation of multiple forest management planning
we came to the conclusion that a plan for development of forest territories in a municipality should contain the following
stages/steps/information: 1. Brief information about the process of multiple forest management planning – objectives and
tasks (methodology); 2. Subject of planning with information (in aggregated state) about the forests and forest territories
and their role and importance for the development of municipality; 3. Description of stages and determining of stakeholders – legislative and institutional framework, process initiation, role, rights and responsibilities of participants in the
planning; 4. Defining the requirements of stakeholders (list, matrix), analysis of the objectives and requirements – positive and negative situation; 5. Presenting the forest functions – economic, social and ecological, and according to the
Forest Act – protective, special and production forests, and the ways of management according to these functions. 6.
Defining the priorities for forest development – priority directions, developmental priorities – state of the art, SWOT
analysis – weaknesses and threats, opportunities and solutions, by determining of ideal objectives, operational objectives, programs and projects; 7. Presenting of biodiversity and the forests in NATURA 2000 in the region of municipality –
levels and approaches for conservation, protected zones within the European framework – description, purpose and
conservation; The relationship forest management planning – biodiversity should be considered; 8. Silvicultural systems
and management regimes for forest development – systems for uneven-aged management, based on long-term and
selection management systems, systems for even-aged management, based on short-term management, thinnings and
cutting technologies; 9. Certification of the forestry sector – necessity, types of standards, applicable to the forestry sector; problems of certification in the forestry sector; 10. Special objects in the forests – objective, definition, description and
presentation and operational planning; 12. Monitoring of forest planning – principles, criteria and indicators; scheme for
monitoring – internal/external, monitoring report; 13. Appendices – maps, schemes, tables etc. A Sector plan for forest
development with similar contents is a guarantee for public support and stakeholders’ support, as well as for approval
and implementation by the Municipality Council.
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ПРИНЦИПИ И ПОДХОДИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНОТО
ГОРСКО ПЛАНИРАНЕ В НЯКОЙ СТРАНИ ОТ ЕВРОПА
Васил Стипцов, Мартин Борисов, Николета Сотирова
Лесотехнически университет, София
Резюме
Със Закона за горите (2011) България се опита да учреди обществените отношения, свързани с опазването,
стопанисването и ползването на горските територии. Една от основните цели бе гарантиране на многофункционално и устойчиво управление на горските екосистеми. В закона са определени функциите на горите, категориите горски територии и основните принципи на горското планиране. Законът определя три нива на горско планиране 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. В
чл. 18 (1) законът предвижда „Инвентаризацията на горските територии, областните планове за развитие на
горските територии, ловностопанските планове, както и горскостопански планове и програми се изготвят, актуализират и приемат при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните”. Тази
основополагаща Наредба не е приета вече трета година. Целта на изследването е да се направи сравнителен
анализ на заложените принципни положения и постановки при провеждането на стратегическото и оперативно
планиране в горския сектор на България – цели, нива на планиране, функции, разработване на стратегически и
оперативни планове и това да се сравни с горската политика на някой страни от Европа, като Швейцария, Полша, Латвия, Бавария, Словения, Чехия и др. Проучени са основните документи за горско планиране; принципите
и нивата за горски планиране; съдържанието и начина на изработване на основните документи за планиране –
програми за развитие, планове за развитие, горскостопански планове, горскостопански основи и пр. Установява
се, че провеждането на стратегическото и оперативното планиране в горския сектор, в някои страни от Европа, е
доста по-гъвкаво и приложимо от това, което е разписано в Закона за горите от 2011 г. Разработката има за цел
да представи принципните постановки и положения при провеждането на многофункционалното горско планиране в някои страни от Европа, като се надяваме това да подпомогне процеса в горския сектор на България. Може
определено да се твърди, че от примера на някои страни в Европа, може да се заимстват положителните практики и да се въведат в горскостопанския сектор на България. По този начин ще се избегнат допусканите в нормативната уредба за горите колизии с други закони като: Закон регионалното развитие, Закон за устройство на
териториите и др.
Ключови думи: многофункционално горско планиране; областни планове за развитие; план за развитие на
гората; принципи на планиране; нива на планиране.
Key words: multifunctional forest planning district development plans; plan for forest development, principles of
planning, levels of planning.
JEL: Q23.

планове и програми се изготвят, актуализират и
приемат при условия и по ред, определени с
наредба на министъра на земеделието и храните”. Тази основополагаща наредба не е приета
вече трета година.
Целта на изследването е да се направи
сравнителен анализ на заложените принципни
положения и постановки при провеждането на
стратегическото и оперативно планиране в горския сектор на България – цели, нива на планиране, функции, разработване на стратегически и
оперативни планове, с горската политика на
някои страни от Европа, като Швейцария, Полша, Латвия, Бавария, Словения, Чехия и др.
Проучени са основните документи за горско
планиране; принципите и нивата за горски планиране; съдържанието и начина на изработване
на основните документи за планиране – програми за развитие, планове за развитие, горскостопански планове, горскостопански основи и пр.

Увод
Със Закона за горите (2011) България се
опита да учреди обществените отношения,
свързани с опазването, стопанисването и ползването на горските територии. Една от основните цели бе гарантиране на многофункционално
и устойчиво управление на горските екосистеми.
В закона са определени функциите на горите,
категориите горски територии и основните принципи на горското планиране.
Законът определя три нива на горско планиране 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.
В чл. 18 (1) законът предвижда „Инвентаризацията на горските територии, областните планове за развитие на горските територии, ловностопанските планове, както и горскостопански

30

Васил Стипцов, Мартин Борисов, Николета Сотирова

Установява се, че провеждането на стратегическото и оперативното планиране в горския
сектор, в някои страни от Европа, е доста погъвкаво и приложимо от това, което е разписано
в Закона за Горите от 2011 г. Разработката има
за цел да представи принципните постановки и
положения при провеждането на многофункционалното горско планиране в някои страни от
Европа, като се надяваме това да подпомогне
процеса в горския сектор на България. Може
определено да се твърди, че от примера на някои страни в Европа, може да се взаимстват
положителните практики и да се въведат в горскостопанския сектор на България. По този начин
ще се избегнат допусканите в нормативната
уредба за горите колизии с други закони, като
Закон регионалното развитие, Закон за устройство на териториите и др.

на България се възприе това да става на три
нива, което води до колизия между горскостопанското и стратегическото планиране и Закона
за регионалното развитие.
1.3. Участници в процеса на планиране
Федерацията (разбирай при нас държавата,
защото Швейцария е разделена на 27 кантона, а
за България това делене може да се вземе 28те области) се ограничава в планирането до
издаване на указания за оценка на функциите
на горите и условията на месторастене, а също
така и одобрява кантоналните наредби за планиране и стопанисване. Към задачите на Федерацията спада и изготвянето на националната
инвентаризация. За извършване на горското
планиране са отговорни кантоните.
Видно е, че държавата не се меси толкова
„активно”, както при нас в планирането, а делегира функции на кантоните. При нашите условия
държавата продължава да се държи като монополист и да „контролира” всичко и на всички
нива, казано с една дума липсват механизмите
на децентрализация.

1. Швейцария
1.1. Законова основа
Горското законодателство на Швейцария определя, че „гората трябва да бъде опазена в
нейната пространствена структура”. Законът
изисква да се осигури устойчиво изпълнение на
стопанските, защитните и рекреационни функции. За да се осъществи планомерно тази цел,
Федерацията осигурява финансова помощ за
изготвяне горските основи за планиране. Изработването на указания за планиране на стопанисването на горите се делегира на кантоните.
В плановите документи трябва да се отразят
най-малко условията на месторастене, а също и
функциите на горите с тяхната оценка. При планиране от надстопанско значение е предвиден
механизъм за оценка на въздействието [10, 16].

1.4. Инструменти на планирането
А. Пространствено планиране – устройство
на територията
Горското планиране е част от общото пространствено и ландшафтно планиране. Конфликтните точки между гората и заобикалящият ландшафт се отразяват в устройствените планове.
Границата между гората и регулираните територии се отразяват в плановете за ползване.
Включването на гора в плановете за ползване
изисква получаване на разрешение за изкореняване. С помощта на Концепция за развитие на
ландшафта (LEK) се отразяват преходните зони
и мероприятията.

1.2. Съдържание на горското планиране
Горското планиране се занимава с развитието на гората във времето и пространството. Към
това развитие спадат: устойчивото изпълнение
на горските функции; площта и разпределението на гората; гората в контекста на общото
пространство; оптимизиране на стопанската
функция.
Поради това, че надстопанските процеси на
планиране стават все по-важни са определени
две нива на планиране:
- надстопанско ниво, което е Планът за
развитие на гората (WEP), като инструмент на планирането;
- стопанско ниво, което е Стопанският
план като инструмент на планирането.
От този подход се вижда, че в Швейцария
планирането се разработва на две нива – ведомствено (стопанските планове) и над ведомствено (стратегическото планиране с плановете
за многофункционалното планиране). ЗГ (2011)

Б. План за развитие на гората (WEP)
Планът за развитие на гората е действителният инструмент за координация и управление
на горската служба. Екологичните, икономически и социално-обществени интереси към гората
се определят на надстопанско ниво и има задължителен характер. Поради това WEP има
характер на устройствен териториален план.
В него е извършена координацията с останалите типове планове, като напр. селищни и ландшафтни планове.
В. Стопански план
Горският стопански план служи най-вече за
оптимизиране на производствените функции в
горското стопанство. Стопанския план служи за
периодично определяне на месторастенията и е
от значение за средносрочното стратегическо и
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оперативно управление на ниво горско стопанство. В него се описват производствените цели
на лесовъдството, инфраструктурата, персоналът и финансите [13].
При нашите условия това е досегашният Лесоустройствен проект, а по новия ЗГ от 2011 г.
[3] – Горскостопански план или програма.
Изводът, който може да се направи от законодателството на Швейцария е, че при нас системата за планиране е доста усложнена и участието на държавата е като на „ментор” по всички
въпроси.

трябва да се имат предвид при изготвяне на
планове за застрояване. Рамковите горски планове могат изготвят изцяло или частично, като
специализирани планове за развитие. Рамковите горски планове, които не са разработени като
специализирани планове за развитие, се съгласуват с останалите видове териториални планове, а планираните мероприятия се включват в
Провинциалния план за развитие и регионалните планове. Като основа се използват функциите на горите, определени при тяхното картиране, горските биотопи, установени при тяхното
картиране и горските месторастния, установени
при тяхното картиране. Нововъзникнали повреди в горите и въздействията от eмисии в горските екосистеми се установяват и наблюдават в
рамките на наличните бюджетни средства.
Не се променя приносът на горските служби при
изготвяне на ландшафтните планове.

2. Германия
Федералния закон за опазване на гората и
подпомагане на горското стопанство гласи:
Службите изпълнители на обществена дейност,
които планират мероприятия, предвиждащи
въздействия върху горски територии трябва: 1.
Да се съобразят с функциите, които изпълнява гората и 2. Да информират и сътрудничат
с отговорните институции за стопанисването на горската територия още при подготовката
и планирането на мероприятията [17-20].

2.2. Закон за гората на Бавария [1, 2] в частта Основи на горското специализирано планиране
Горските функционални планове, като вид
специализирано горско планиране, могат да се
изготвят, при съобразяване с основите и изискванията на устройствените планове. Гората
има защитни, стопански и рекреационни функции, а също и е от голямо значение за билогичното разнообразие. Следователно, нейната
площ, пространствено разпределение, строеж и
структура трябва да се опазят така, че тя да
може възможно най-добре и устойчиво да изпълнява съответните си функции – особено
защитните функции в планинските райони – и
функцията си по отношение на биологичното
разнообразие.
Какво съдържат Горските функционални
планове (ГФП)? ГФП съдържа: 1. Описание и
оценка на стопанските, защитни и рекреационни
функции на гората, а също така и значението й
за биологичното разнообразие. 2. Целите и мероприятията, необходими за изпълнение на
функциите и за опазване на биологичното разнообразие, а също и пътищата за тяхното постигане. ГФП подлежат на перманентно усъвършенстване.
Осигуряване на функциите на горите Държавните, общински и обществени служби
трябва да съобразяват всички планове, начинания и решения, които касаят гората, с нейните
функции и значение за биологичното разнообразие. Те трябва да информират своевременно
и се консултират с отговорните горски служби, при извършване на мероприятия, които имат
очаквано въздействие върху гората.

Примери от законодателството на отделни
провинции:
2.1. Законът за гората на Баден-Вюртемберг
[18] гласи: За организиране и подобряване на
структурата на гората може да се извърши рамково горско планиране, което цели да осигури
изпълнението на функциите на гората. Целите заложени в устройствените планове трябва
да бъдат съобразени при горското рамково планиране.
За рамковото горско планиране са валидни
следните фундаменти:
а) Гората в нейното териториално и пространствено разпределение трябва да се
стопанисва така, че въздействието върху
нейната производителност да е възможно най-ефективно, тя да може да осигурява защита от природни и антропогенни
заплахи, да предоставя за населението
достатъчно възможности за отдих, като
същевременно
възможно
найпълноценно се обърне внимание на социално-икономическите потребности на
местната общност.
б) Структурата на гората да бъде така
оформена, че тя да изпълнява своите
функции, произтичащи от изискванията
към нея.
Какво предвиждат Рамковите Горски планове и програми на провинцията?
Рамковите горски планове могат да се изготвят за цялата провинция или части от нея. Те
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д) осигуряване на възможности за отдих на
населението в гората и подобряване на
условията за рекреация;
е) подпомагане и насърчаване на собствениците на гори в преследване на тези
цели;
ж) постигане на баланс между интересите
на обществото и собствениците на гори.
При всички планирания и проекти, които засягат горите, държавните служби, както и юридическите лица, учреждения и фондации на
публичното право трябва да съблюдават всички
тези функции, и по-специално функциите на
гората. При мероприятия, от които може да се
очаква негативно въздействие върху гората, те
следва своевременно да информират и да изслушват компетентните служби по горите, ако не
е предвидена по-широка форма на участие.
Регистър на горите, инвентаризация на
горите - Изготвя се регистър на всички гори
(горски регистър) и се провежда инвентаризация
на горите. Тя има за цел събирането на информация, като и наблюдение състоянието на горите. Инвентаризацията на горите не трябва да се
отнася до отделни стопанства. Регистърът на
горите се приспособява към действителните
промени. При нужда инвентаризацията на горите се повтаря. Чрез правно разпореждане държавното правителство постановява разпоредби
относно изготвянето, съдържанието и воденето
на регистъра на горите, както и относно достъпа
до този регистър. Държавното министерство на
храната, земеделието и горите се упълномощава да регламентира чрез правно разпореждане
провеждането на инвентаризацията на горите,
включително необходимите в тази връзка права
и задължение за подаване на данни от страна
на собствениците на гори.

2.3. Бавария
В Закона за горите на провинция Бавария [1,
2] са въведени Принципите на горското планиране, където е записано, че при съблюдаване
целите на териториалното устройство и регионално планиране в особена степен за горското
планиране важат следните принципи:
а) Горите притежават защитни, стопански и
рекреационни функции. За това те трябва
така да се опазват, увеличават и оформят по площ, по пространствено разпределение, по състав и структура, за да могат по най-добър и устойчив начин да изпълняват съответните си функции.
б) Функциите на горите се определят и оценяват. Трябва да се планират подходящи
мероприятия за изпълнение на тези функции.
в) Доколкото се определят преимуществени
функции, трябва да се планират и мероприятия, които допринасят за изпълнението на останалите функции на горите.
Особено при вземане под внимание на
другите функции на горите следва винаги
да се цели устойчиво, възможно найголямо производство на дървесина в гори, отговарящи на месторастенето.
г) Трябва да се посочват възможности за
компенсиране на недостатъците на неблагоприятната структура на собствеността (малък размер на парцелите, нецелесъобразно разпределение на имотите,
спорни въпроси) и за нейното подобряване.
Планове за функциите на горите - При съблюдаване принципите на горското планиране се
изготвят планове за функциите на горите като
горски рамкови планове. Плановете за функциите на горите са специализирани планове за
устойчивото стопанисване на горите.
Гарантиране функциите на горите - Гората
има особено значение за кръговрата в природата и е съществена част от природните основи на
живот. Тя трябва да изпълнява културноисторически, икономически, социални и екологични функции. Следва да допринесе преди
всичко за:
а) опазване и при необходимост за увеличаване на горския фонд;
б) подържане или възстановяване на състояние на гората, отговарящо на месторастенето;
в) гарантиране и повишаване защитните
функции на горите;
г) гарантиране и увеличаване производството на дървесина и други природни богатства чрез природосъобразно стопанисване на горите;

3. Латвия
Горите на територията на Латвия се стопанисват на основата на План за управление, който се изработва изхождайки от данни на горски
опис [4]. Собственикът на гори има право да
включи и допълнителна информация в плана за
управление на горите. Когато се планират дейности по управление, собственикът на гората
взема в предвид: 1. Устойчиво използване на
дървесните ресурси. 2. Опазване и подобряване
на производителността на горите. 3. Спазването на разпоредбите по закона за горите [4].
Наличието на плана за управление на горите, трябва да бъде един от предварителните
условия за отпускане на държавни субсидии.
Кабинетът на министрите вземат решения относно дейностите за управление на горите, както и отпускането на субсидии, въз основа на
средства от държавния бюджет за посочените
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причини.
Горска инвентаризация и планиране за управление се извършва от лица с необходимата
професионална компетентност. Министерството
определя, стандарти за инвентаризация на горите; плановете за управление на горите; периодичността на инвентаризация на гората; поддържане на държавния регистър на горите и
времето за представяне на доклада на горските
власти или на собственика на гора.
Законът за устройство на територията (2002),
чрез който се поддържа, реализира и развива
пространственото планирането (принципи от
1994), определя, че следните принципи трябва
да се спазват в рамките на всички устройствени
планове от типа:
- Принцип на устойчивостта, която предвижда да се осигури за настоящето и бъдещото поколение качествена среда и
балансирано икономическо развитие,
ефективно използване на природата,
разработване и поддръжка на природата
и културното наследство.
- Принцип хармонизиращ интерес, с което
се гарантира, че устройственият план е
разработен в съответствие с други пространствени планове и интереси на държавата, регионите за планиране и общинските и частни интереси са хармонизирани.
- Принцип разнообразие. Това означава,
че в процеса на разработване на устройствения план, природа, културната
среда, хората, материалните ресурси и
икономиката се разглеждат в заимовръзка.
- Принцип за предвиждане да се планиране на областно и местно ниво.
- Принцип на конкуренцията, който изисква да се осигурят равни предпоставки за
предприемачеството в съответната територия.
- Принцип на публичност. Това означава,
че устройствен план е разработен с участието на обществеността и осигуряване
на публичност на информацията.

ност и устойчиво използване на всички функции
на горите; 4) разширяване на горските ресурси.
Поради многостранни функции на горите в
пространственото планиране на местно, национално и световно значение, икономическата
активност на държавните гори, трябва да се
вземат под внимание международни критерии и
показатели за балансирано развитие на горите
и горското стопанство, водещи до: 1. Запазване
на биологичното разнообразие на горите. 2.
Поддържане на производственото богатството
на горите. 3. Запазването на жизнеността на
горските екосистеми. 4. Защита на почвените и
водните ресурси в горите. 5. Поддържане и задълбочаване на ролята на горите в глобалния
въглероден баланс. 6. Поддържане и повишаване на дългосрочните и многостранни социални и икономически ползи, взети от горите. 7.
Съществуването на правни, политически и институционални решения, подпомагащи развитието на трайни устойчиви гори.
Планът за управление на горите се изготвя
за период от 10 години, включително: 1) природните и икономическите условия на стопанисване на горите; 2) целите и принципите за управление на горите и начини за тяхното прилагане.
В случаи, обосновани от състоянието на горите, по-специално при появата на повреди от
масов характер или природни бедствия, плановете за управление на горите, могат да бъдат
разработени за периоди по-малки от 10 години.
За промяната на срока, се изисква съгласието
на органа по одобряването на план за управление на горите.
Планът за управление на горите, включва поспециално: 1) описание на гори и земи за залесяване, в т.ч.: а) декларация на горска покривка,
земи за залесяване и опазване на горите; б)
резюме на горската площ с горска растителност
(култури, гори) от вида дървета в класа, класове
на възраст, бонитет, участъци и функции на
горите); 2) анализ на управлението на горите в
предходния период; 3) опазването на природата; 4) определяне на задачите, включително и
по-специално: а) предвидена сеч, определяне
турнуса на сеч; б) залесяване и повторно залесяване; в) грижи и защита на горите, включително и противопожарна защита; г) ловна политика; д) необходимостта от техническа инфраструктура.

4. Полша
Горското планиране в Полша се базира на
разбирането, че постоянно устойчиво управление на горите следва да се извършва в съответствие с: 1. План за управление, 2. Опростен
горски план или 3. План за специални цели [6,
9, 15].
Управлението на горите се извършва в съответствие със следните принципи: 1) на универсална защита на горите; 2) за поддържане на
устойчивото развитие на горите; 3) приемстве-

5. Словения
Основните документи за управление на горите са 1. Програмите за развитие на горите на
Словения и 2. Плановете за управление на
горите. Програмите за развитие на горите в
Словения и плановете за управление на горите,
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трябва да гарантират: запазване или създаване
на естествени насаждения и мерки за гарантиране устойчивостта на горите; управление на
горите, което поддържа всички функции на гората и се основава на успешното естествено възобновяване на дървостоите; подходяща експлоатация на горите; хармонизиране на лесовъдските мероприятия, за получаване на дървен
материал и други горски богатства [5].
Съгласно закона, планове за управление на
горите са изготвени за всички гори, независимо от собствеността им, и трябва да се спазват от всички собственици. Планове за управление на горите са формулирани на регионално и местно равнище; лесовъдски планове,
обаче, са направени на най-ниското ниво за
прякото изпълнение на работата.
Програмата за развитие на горите на Словения определя националните политики и е
насочена към запазване и развитие на горите и
условията за тяхното многофункционално ползване. Тя трябва да включва и програма за опазване и управление на дивите животни в горските
земи. Предложенията за програмата за развитие на горите на Словения се изготвят от министерството, отговарящо за горското стопанство, и се приемат от Народното събрание по
препоръка на правителството на Република
Словения. Плановете за управление на горите
имат обща и специална част, която трябва да се
хармонизират взаимно.
В общата част на регионалните планове за
управление на горите се установява състоянието на горите, анализира се миналото управление, принципите за развитие на горите. Определя се следното: функциите на горите, както и
оценката им; целите на управление на горите и
горските земи; насоки и мерки за постигане на
целите; въз основа на биологични показатели,
запазване или създаване на горските съобщества и връзката между животните и околната
среда. Общите части на планове за управление
на горите, обикновено се актуализират на всеки
десет години. Плановете могат да бъдат изменени или допълнени по време на тяхната валидност, когато е необходимо.
Специалната част от регионалните планове за управление на горите обхваща регионите, провъзгласени от закона за защитените
гори или гори със специално предназначение, и
определя: области на горите със специална цел,
в които има специален акцент върху функциите
на горите; гори за рекултивация; насоки за горите със специална цел, в които е налице специален акцент върху функциите на горите в интерес
на местното население; насоки за организиране
на регионите; хармонизиране на интересите в
горските земи. Съветът на горската служба из-

готвя проекти на плановете за управление на
горите. Министърът, отговарящ за горското стопанство постановява да се направи публична
презентация на общата част на планове за
управление на горите. Осъществяват се дебати за 14 дни. Собственици на гори и заинтересованите страни трябва да бъдат информирани
за проекта, продължителността и времето за
обществения дебат. След публичното оповестяване и обществения дебат, Съвета на горската
служба се занимава с коментари и предложения
и ги включват в своите позиции. На тази основа
горската служба изготвя предложение за общата част на плана за управление на горите.
Предложената обща част от регионалните планове за управление на горите, се определя от
съвета на горската служба, както се вземат в
предвид предложенията. В горската служба
трябва да се получи съгласието от министъра,
отговарящ за околната среда, както и становището на организацията, която отговаря за опазване на природното и културното наследство,
както и становището на местните общности в
съответните райони.
6. Чехия
Горскостопанското планиране в Чехия се базира на три нива на планиране: 1. областни
планове за развитие на гората, 2. горскостопански планове и 3. горскостопански основи [7].
Областните планове за развитието на гората са методически инструмент на държавната горска политика. Те препоръчват основните
принципи за стопанисване на горите. Условие за
одобрение на областните планове за развитие
на горите е задължителното становище на органа на държавното управление за охрана на природата. Подробностите за разработване на областните планове на горите определя министерството с нормативен акт. Разходите за направата на областните планове за развитие на
горите се плащат от държавата.
Горските стопански планове са инструмент
за управление на собственици на гора и по правило се изготвят за срок от 10 години. Плановете съдържат задължителни и препоръчителни
предписания. Задължителните предписания са
максималният размер на сечта и минималният
дял на мелиорациите. Собственикът на гората
има право на частично обезщетение на повишените разходи за изграждане на минималния дял
мелиорации от страна на държавата.
Горски стопански основи. За гори с размер
по-малък от 50 ха, собственост на физически и
юридически лица, не се разработва горско стопански план, разработват се горски стопански
основи. Основите се изработват за срок от 10
години за определени територии. Тяхното изра-
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ботване се инициира от органа на държавното
управление на горите. Намерението си да възложи изработването на основи, органа на държавното управление на горите публикува като обявление. Физическите и юридически лица,
собственици на гори с размери по-малки от 50
ха имат право в срока определен от органа на
държавното управление на горите да му съобщят своите стопански цели и изисквания за изработването на основите. Разходите за разработването на плановете се заплащат от собственика на гората, а разходите за изработване на
основите се заплащат от държавата. За собственици на гори с размер по-голям от 3 ха и който проявява интерес да използва основата за
стопанисване на гората, се допуска правото с
протокол да се присъедини към основата, която
става задължителна за него. Всеки собственик
на гора получава от органа на държавното управление на горите основата касаеща неговата
гора безплатно. Министерството определя с
нормативен акт, подробностите по заявката,
изработването и частите на основите, за техните изменения, за начина на изпълнение на задължителните правила на основите и за начина
на предаване на основите на собственика на
гората.
Разработване на плановете и основите.
Плановете и основите могат да се разработват
само от юридически или физически лица, които
имат лиценз за тази дейност, издадена от министерството. Разходите за разработването на
плановете се заплащат от собственика на гората, а разходите за изработване на основите се
заплащат от държавата. Юридическите и физически лица и органи на държавната администрация, чиито права и правни интереси или задължения могат да бъдат засегнати, имат възможност да направят своите бележки и изисквания към разработвания план или основа в срок,
определен от органа на държавното управление
на горите.

поколение. Определяне на годишния допустим
добив е основна задача за планираното управлението на горите. Изчислява се въз основа на
данни от инвентаризацията в рамките на горското стопанство. Най-честият начин за инвентаризация на горите е пробни площи, те могат да
бъдат площадки, ивици или кръгове. Планирането се прави за всеки отдел в рамките на едно
горското стопанство. Сумата от тези планове
изграждат 10-годините стратегически планове
за управление на горите в дадено горско стопанство. Този план съдържа всички необходими
данни за провеждащите се операции в горите.
Наред с планираното управлението на горите на
ниво предприятие, се прави годишен отчет на
количествените и качествените характеристики на горските ресурси. Това е основният
източник на генерализиране и систематизиране
на информация за горите в Русия, използвани
на национално ниво. Тя се прави от служители в
горското стопанство, чрез подновяване информация в плановете за управление на горите.
Планирането в Русия се извършва на регионално и национално ниво. Един от проблемите,
които могат да възникнат, когато се планира на
различни нива е, че решението на едно ниво,
може да бъде в противоречие с резултатите
от друго ниво, и по този начин тяхното значение се слага под съмнение. Рентабилността на
руските горски предприятия е много ниска. Цената на дървесина в Русия е изключително ниска в сравнение със страните от ЕС. Като следствие, ниските цени довеждат до проблеми, защото това означава нисък бюджет за въвеждането на устойчиво горско стопанство и за опазване на горите. В отсъствие на държавно финансиране, местните надзорни органи в гора
разчитат на дървесина на корен, такси и глоби,
платени от дърводобивните фирми.
Изводи и препоръки
От направената ретроспекция за прилагането на многофункционалното горско планиране в
някой страни на Европа се вижда, че рязко се
разграничават нивата на планиране, като от
една страна е планирането, наречено стопанско, и от друга надстопанското или стратегическото планиране. При първо ниво се работи с
конкретни данни, а при второто с принципи и
стратегии. Твърде важен и основен е моментът
за наличие на план за управление на горите.
Може да се каже, че и при изискванията за сертификация това е основното изискване към собственика - да има действащ План за управление
и след това всички други изисквания. Целта на
това надведомствено планиране е да осигури
изпълнението на функциите на горите и затова
почти във всички страни са въведени принципи

7. Русия
Бореалните гори от Северозападния регион
на Русия представляват огромен научен интерес. Те се управляват от местните държавни
горски стопанства. Планирането на горите се
извършва за всяко държавно горско предприятие от Северозападен регион. Без приет 10годишен план за управление на горите, не се
извършват никакви операции в горите.
Стратегическо планиране за управлението
на горите е въз основа на използването на
„Forest Management Planning (FMPP)”. Това е
система за планиране, която подкрепя избора
на дейности за управление, които оказват влияние както на настоящето така и на бъдещото
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при управлението на горите. Дори в някой страни наличието на План за управление е предварителното условие за отпускане на държавни
субсидии и подпомагане. Тези Планове се изработват за всички гори, независимо от формата
на собственост и управление и са задължителни
за всички собственици. Може да се заключи, че
доста от постановките в законите за горите на
страни от Европа са приложими за нашите условия, но се изисква политическа валя, която
все още не се забелязва в програмите на управляващите до сега.
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PRINCIPLES AND APPROACHES IN CONDUCTING MULTIFUNCTIONAL FOREST
POLICY WITHIN SOME EUROPEAN COUNTRIES
Vasil Stiptsov, Martin Borisov, Nikoleta Sotirova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
With the Forests Act (2011) Bulgaria tried to establish public relations related to the conservation, management and
use of the forest areas. One of the main goals was to ensure multifunctional and sustainable management of the forest
ecosystems. The Act defines the functions of forests, forest areas and categories of the basic principles of forestry planning. The law defines three levels of forest planning and covers: 1. National Strategy for Forest Development and Strategic Plan for the development of the forestry sector; 2. Regional Development Plan for the forest areas; 3. Forest management plans and programs. In Article 18 (1) the law states: “Inventory of forest areas, regional development plans of
forest areas, hunting plans and forest management plans and programs are prepared, updated and agreed according the
terms and conditions issued by the Minister of Agriculture and Food”. This fundamental ordinance has not been accepted
for three years. The aim of the study is to make a comparative analysis of the underlying principles and types of implementation of strategic and operational planning in the Bulgarian forestry sector – goals, levels of planning functions, and
development of strategic and operational plans. This is to be compared with the forest policy of some European countries, such as Switzerland, Poland, Latvia, Bavaria, Slovenia, etc. The basic documents for forestry planning principles
and levels of forest planning are well studied, as well as the content and development of major planning documents development programs, development plans, forest management plans, forest bases, etc. It was found that the conduct of
strategic and operational planning in the forestry sector in some European countries is much more flexible and applicable
than what is stated in the Bulgarian Forest Act (2011). The project aims to provide general introduction and acknowledgment of the conduct of multifunctional forest planning in some other European countries. We hope this will help the
process in the Bulgarian forestry sector. It can certainly be stated that the examples and good practices from other countries in Europe can be applied in the Bulgarian forestry sector. This will avoid the collisions admitted in the regulations of
forests in other laws, such as the Regional Development Act, Act on Spatial and others.
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УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 6/2014 (49)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 6/2014 (49)

АНАЛИЗ НА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО
ГОРИТЕ – ЛОВЕЧ
Васил Стипцов, Надежда Николова
Лесотехнически университет, София
Резюме
Регионалната дирекция по горите – Ловеч (РДГ), в качеството си на държавна институция, с внедряването,
сертифицирането и поддържането на Система за управление на качеството (СУК), в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2008, има за цел да доказва, че провежда качествено процесите по управление и стопанисване на горите, вменени й с новия Закон за горите (2011). Организацията е определила процесите и взаимовръзката им, който са свързани с новите й функции и задачи по контрол върху дърводобивна, лесокултурна и
ловно стопанска дейност, както и върху предоставяне на качествени административни услуги на населението,
физически и юридически лица, свързани с горското стопанство в териториалния обхват на дирекцията. Ръководството на Дирекцията и съставът й осъзнават необходимостта от качественото управление на процесите, защото
горите, макар и да попадат в групата на т.нар. „възобновяеми ресурси”, допуснатите грешки сега се „компенсират” от цялото общество, но в рамките на повече от едно-две столетия. Политиката по качеството на РДГ Ловеч
е насочена към осъществяване управлението на държавния горски фонд, контрола по изпълнение на дейностите
на държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства, както и контрола по изпълнение на дейностите в горския фонд – собственост на физически, юридически лица и общини. Дирекцията е разработила основните
документи на СУК: „Политика и цели по качеството”, „Наръчник по качеството” и „Процедури по качеството”. Ръководството на РДГ Ловеч поема ангажимента да осигури и гарантира всички необходими условия и ресурси за
изпълнение на изискванията на СУК. За целта непрекъснато се подобрява ефикасността на СУК, което се доказва на проведените сертификационен одит, два контролни одита и ресертификационен одит. Ръководството е
убедено, че това ще осигури способността на организацията да предоставя продукти или услуги в съответствие с
изискванията на нейните клиенти и приложимите разпоредби на националното законодателство. Провеждането
на ежегодни одити от трета независима сертифицираща организация доказват, че процесите в РДГ са при управляеми условия, както и че е постигната клиентска удовлетвореност на приемливи нива.
Ключови думи: система за управление на качеството; политика и цели по качеството; клиентска удовлетвореност.
Key words: quality management system; policy and quality objectives; customer satisfaction.
JEL: Q23.

дукт/услуга и стимулират непрекъснато повишаване на степента на удовлетвореност на клиентите. Те повишават сериозно конкурентноспособността. Внедряването им и ефективното им
използване води до намаляване на производствените разходи, увеличаване на производителността при намалена себестойност, нарастване
на печалбата и елиминиране на неефективните
бизнес процеси [6, 19, 26].
Международната
организация
по
стандартизация (от английски International
Organization for Standardization) или ISO е найголемият международен орган за разработване
и публикуване на стандарти. Целта е
развиването на принципите на стандартизация и
разработване
на
стандартите,
които
способстват
интеграционните
процеси
в
различни области.
ISO 9001: 2008 е един от най-популярните в
света стандарти. Изискванията му се спазват от
над 776 000 организации в 163 държави. ISO
9001 отдавна се е превърнал в международен
еталон за управление на качеството в бизнес
отношенията. Стандартът си е спечелил между-

Увод
Присъединяването на Р. България към
Европейския съюз на 1.1.2007 г. направи
страната ни част от една зона на мир,
стабилност, сигурност и просперитет, в която са
осигурени високи стандарти на политиките в
областта на околната среда, здравеопазването,
безопасността на храните, както и социалната
политика и услугите.
Българските организации и институции, за да
се развиват в условията на Европейския съюз и
пазари трябва да отговорят на редица изисквания, свързани с качество и безопасност на стоките, въвеждане на нови технологии, особено
що се касае до опазване на околната среда, безопасност на труда, управление на качеството и
др. Динамичните изменения в пазарната икономика и непрекъснато нарастващите изисквания
на днешния потребител също водят до нуждата
от внедряване на системите за управление на
качеството, а международно признатите стандарти се превръщат в основен фактор за просперитета на всяка фирма. Стандартите гарантират постоянното качество на предлагания про-
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народна репутация като „основополагащият
стандарт за системи за управление“, който може
да бъде прилаган във всяка организация, голяма или малка, независимо от естеството на
дейността й, продуктите и/или услугите й, включително и в органите на местното и държавното
управление [23, 24, 27, 28].
Международният стандарт ISO 9001: 2008
определя минималните изисквания, които организациите трябва да изпълнят, за да докажат
съществуването на внедрена и работеща система за управление на качеството. Стандартът
поставя изисквания за разработване и внедряване на ефективна система за управление на
качеството във фирми и организации, независимо от техния предмет на дейност. Тази система обхваща вътрешноорганизационната документация, отнасяща се до управлението на
качеството в компанията. Целта е в обхвата на
системата за управление на качеството да бъдат включени всички дейности, които гарантират
съществуването на организацията и удовлетворението на нейните клиенти.
Чрез този стандарт организациите изграждат
уникален механизъм за управление поставяйки
изисквания към самото управление, документооборота, ресурсите и контрола на процесите. По
този начин, чрез конкретна адаптация на изискванията на стандарта, те достигат устойчивост
независимо от промените в бизнес средата. Редицата задължителни измервания на процесите,
продуктите и удовлетвореността на клиентите
спомагат за постоянното подобрение на управлението и просперитета на организациите. Наличието на работеща система за управление на
качеството осигурява единство в организацията,
по отношение на целите, усъвършенстване на
съществуващите процеси, мотивация и отдаденост на всички служители и задълбочено познаване на изискванията на клиентите.
Следването на изискванията на ISO 9001:
2008 и внедряването на система за управление
на качеството осигурява способността на
организацията да предоставя продукт или
услуга с едно и също постоянно качество, в
съответствие с изискванията на нейните
клиенти и приложимите разпоредби на
националното законодателство [2, 3, 4, 7, 8, 21].

1.2. Цел на проучване
Целта е да се направи анализ на влиянието
на СУК на РДГ Ловеч за подобрение на дейността, функциите и задачите на Дирекцията.
1.3. Метод на работа
За постигане на набелязаните цел са използвани следните подходи и методи за работа:
- задълбочено изучаване на процесите по
разработване, внедряване, сертифициране и поддържане на СУК;
- наблюдения и анализ на вече внедрената СУК на РДГ Ловеч, на базата на резултатите от провежданите сертификационен, два контролни и ресертификационен одит от трета независима сертифицираща организация;
- направа на сравнителен анализ на дейността, функциите и задачите на РДГ
преди и след сертификацията;
- преглед и сравнителен анализ на документи и записи от СУК;
- провеждане на интервюта с ръководството на РДГ Ловеч и упълномощения представител на ръководството.
2. Теоритични основи за разработване и
внедряване на СУК
Понятието за „качество” представлява философия за управление, насочена изцяло към клиента, клиентските изисквания и стремежът към
непрекъснато подобрение на продукта и/или
услугата, която достига до клиента, което да
рефлектира директно върху удовлетвореността
на потребителите. Това се постига чрез организиране на всички основни процеси, които протичат в дадена организация по начин, осигуряващ
системен подход в управлението.
СУК е система, която е създадена в организацията за постоянно формиране на политиката
и целите в областта на качеството, а също така
за постигане на тези цели. СУК се състои от
следните елементи: организация, процеси, документи, ресурси. Системата за управление на
качеството има за цел да гарантира постоянното качество на продуктите или услугите, предлагани от предприятието/организацията, за да бъдат удовлетворени очакванията на потребителите/клиентите. Основната задача на СУК не е
контрол върху всяка единица от продукта, а такава организация на управлението на фирмата,
при която да се минимизира възможността за
възникване на лошо качество на продукта или
услугата. За да се постигне това е необходимо
да се опишат действията за създаване на качествени продукти или услуги, да се разработят

1. Обект, цел и методи на работа
1.1. Обект на изследване
Обект на изследването е Системата за управление на качеството (СУК) на Регионална
дирекция по горите (РДГ) Ловеч, която е разработена, сертифицирана и поддържана в съответствие с изискванията на стандарт ISO
9001:2008.
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инструкции по изпълнение на правилните действия и да се контролират тези действия [5, 11,
14, 20].

определя следните основни измерими цели по
качеството:
І. Цели, отнасящи се до провеждане на основите дейности по управление и стопанисване
на горите, околната среда, дивеча и рибата,
както и други производствени дейности:
- Насърчаване за въвеждане на принципите на многофункционалното горско планиране при стопанисване на горите на
територията на дирекцията.
- Създаване на условия и материална база
за управление и стопанисване на горите
и дивеча.
- Създаване на условия и практики за по–
добро административно обслужване на
граждани, физически и юридически лицасобственици на горски имоти, организации и пр.
- Насърчаване на собствениците на гори
за провеждане на ефективна борба с
вредителите и болестите в горите и провеждане на ефективни противоерозионни
дейности за намаляване на ерозията в
горите и земите от горския фонд.
- Ефективен контрол за провеждане дейности по защита на горите от пожари и
преодоляване на последствията от пожари и природни бедствия.
ІІ. Цели, свързани с развитие на персонала:
- Полагане на грижи за усъвършенстване и
повишаване на квалификацията на състава на РДГ и ДГС/ДЛС и ДПП и тяхната
работа, чрез непрекъснато обучение, образование, квалификация и преквалификация на служителите за достигане на
необходимия капацитет за предоставяне
на качествени услуги.
- Насърчаване за постигане и поддържане
високо ниво на качеството на предоставяните административни и лесовъдски
услуги на обществеността, физически и
юридически лица.
- Поддържане на взаимно изгодно сътрудничество с нашите клиенти, ползватели,
партньори и доставчици с цел разширяване на кръга разнообразяване на извършваните услуги, доставки, извършвани дейности и пр.
- Развиване и поддържане на конкурентни
предимства на база качество и удовлетвореност на всички Клиенти и партньори
на Организацията.

3. Резултати и обсъждане от разработването
и внедряването на СУК на РДГ Ловеч
3.1 Предмет на дейност
Регионална дирекция по горите (РДГ) – Ловеч е юридическо лице на бюджетна издръжка.
Тя е структура на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) за провеждане на държавната политика в областта на горите и ловното стопанство.
Основната дейност на РДГ Ловеч е осъществяването на контрол върху дейностите по управление и стопанисване на горите от всички видове собственост. При осъществяване на своята
дейност тя се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност и координация в рамките на своята компетентност.
3.2. Управление на качеството на Регионална
дирекция по горите - Ловеч
Анализирайки възможностите и предизвикателствата в горския сектор, РДГ Ловеч цели да
бъде лидер сред Регионалните дирекции по горите в системата на Изпълнителната агенция по
горите в стопанисването и управлението на горите в България. Тя е организация с най–добри
условия за управление и стопанисване на горите, предоставяне на висококачествени услуги на
заинтересованите страни и клиенти, във връзка
с горското, ловното и рибно (не промишлено)
стопанство туризма и почивното дело. За реализиране на тези стратегически цели РДГ Ловеч, внедрява Система за управление на качеството (СУК), съответстваща на международния
стандарт ISO 9001:2008.
Основните документи на СУК са: „Политика и
цели по качеството”, „Наръчник по качеството”,
задължителните 6 бр. „Процедури по качеството”; 4 бр. Работни процедури”, както и 20 бр. Инструкции по ЗБУТ.
3.2.1. Политика и цели по качеството
Политиката по качество (ПК) на РДГ Ловеч е
разработена и документирана, съгласно изискванията на Международния стандарт ISO 9001:
2008. Тя е представена като Декларация на Ръководството в Наръчника по качество. Политиката по качеството е насочена към осъществяване управлението на държавния горски фонд,
контрола по изпълнение на дейностите на: държавните горски стопанства и държавните ловни
стопанства и изпълнение на дейностите в горския фонд – собственост на физически, юридически лица и общини.
За ефективното провеждане на политиката
по качество, висшето ръководство на РДГ Ловеч

3.2.2. Наръчник по качеството
Наръчникът по качеството е документ, чрез
който се представя Системата за управление на
качеството и се дава отговор на въпросите какви са отговорностите и пълномощията на пер-
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сонала и каква е последователността и взаимовръзката на необходимите за функционирането на Системата по качеството процеси. Наръчникът по качеството на СУК играе ролята на
обединяващ План по качеството на организацията и той включва: Политиката и целите по качеството, разделите на СУК, описание на процесите, тяхната последователност и взаимовръзки, критериите за приемане, както и препратки към Планове по качеството, Процедури по
качеството, външни и вътрешнонормативни документи, регламентиращи дейностите на РДГ,
осигуряване и управление на ресурсите, инфраструктурата и работната среда; създаването
на продукта и анализ, наблюдение, измерване и
подобрение [1].

процеси на дирекцията.
Висшето ръководство на дирекцията е определило всички процеси /управленски, същински
и спомагателни/, тяхната последователност и
взаимодействие Те са посочени и организирани,
съгласно изискванията на ISO 9001: 2008 и са
регламентирани в Системата за управление на
качеството, Административните документи на
Организацията и нормативните документи,
действащи в Р България. Изпълнението на процесите осигурява предоставяне на качествени
услуги. Конкретните критерии и методи за ефективно управление на всеки отделен процес са
посочени подробно в Наръчника по качеството,
Процедурите по качеството и Работните инструкции. Контролът, измерването и анализа на
тези процеси се отразяват в записите, които се
попълват за всяка една дейност, а измерването
на удовлетвореността на клиента се установява
в протоколи от проверки, констативни протоколи
за контрол върху дейности, анкети, анализи и
др.

3.3. Управление на дейностите и процесите
на РДГ Ловеч
ISO 9001: 2008 насърчава възприемането на
процесен подход при разработването, внедряването и подобряването на ефикасността на
системата за управление на качеството, с цел
да нараства удовлетвореността на клиентите,
като се стреми да отговаря на техните изисквания. РДГ Ловеч, като организация с традиции в
управлението и стопанисването на горите и горските територии възприема процесно ориентирания подход на управление на дейностите.
РДГ осъзнава, че за да функционира ефикасно
СУК, тя трябва да определи и управлява множество взаимосвързани дейности и процеси.
Възприемането на процесния подход определя
последователността и взаимната обвързаност
на дейностите, така че всяка дейност или съвкупност от дейности, която използва ресурси и
се управлява, да бъде възможно превръщането
на входните елементи в изходни елементи, както и да може да бъде разглеждана като процес.
РДГ осъзнава, че е често срещано явление изходните елементи на един процес се явяват
входни елементи за следващия процес. Това е
особено важно при горскостопанската дейност,
където освен последователност на процесите
има и взаимно допълване и застъпване във
времето и пространството [15, 16, 17].
Ръководството е регламентирало всички
дейности и процеси, които са разбрани и управлявани и подлежат на непрекъснато подобряване. Осигурено е ефективно и ефикасно протичане и управление на процесите и дейностите,
които се прилагат за определяне удовлетвореността на Заинтересованите страни на дирекцията.
Изискващите се по стандарта 6 бр. Документирани процедури (ДП) и Работни инструкции
(РИ) са разработени и се прилагат с цел регулярна идентификация на естеството във всички

3.4. Анализ на изменения на Системата за управление на качеството на РДГ Ловеч, в съответствие с изискванията на Закон за горите (2011)
СУК на РДГ Ловеч е разработвана при действието на Закона за горите (2009) и Правилника
за устройство и дейността на Регионално управление по горите (2009). След приемането на
Закона за горите (2011) РДГ има промени функции, в резултат на което в последствие се налага да бъдат направени и изменения в СУК.
Изискванията на стандарт ISO 9001: 2008 са,
че дирекцията трябва да създаде и поддържа в
актуално състояние наръчник по качеството.
При промяната на нормативната база, с което
се вменяват други функции и задачи на РДГ вече само като контролен орган, това автоматически изисква да се направят промени и СУК в
т.ч. и на Наръчника по качеството (НК) [12, 13].
Във връзка с това изискване в РДГ Ловеч е
разработен нов НК, версия 2 от 2012 г., в който
са отразени:
а) областта на приложение на Системата за
управление на качеството на РДГ, съобразно новите изисквания на ЗГ;
б) обосновани доказателства за необходимостта от направа на изключения по някои клаузи от стандарта;
в) нови документирани процедури, създадени за системата за управление на качеството, или позоваване на тях;
г) описание на взаимодействието между
променените процеси на СУК.
За да се отговори на изискванията на новата
нормативна уредба е разработена нова Полити-
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ка по качеството, версия 2 от 2012 г.
С това Ръководството на РДГ - Ловеч гарантира, че политиката по качеството е:
а) подходяща за целите, функциите и задачите на РДГ, които са поставени със ЗГ
(2011);
б) съдържа ангажимента за удовлетворяване на изискванията и за непрекъснатото
подобряване на ефикасността на системата за управление на качеството;
в) предоставя рамка за създаване и преглед на целите по качеството;
г) разгласена и разбрана в организацията;
д) преглеждана за постоянната й адекватност, което се потвърждава от факта, че
е разработена нова ПК след приемане на
ЗГ (2011).
Новите изисквания на ЗГ (2011) изискват, освен разработване на актуализирана Политика
по качеството, така също и актуализиране на
целите по качеството и планирането на СУК.
Ръководство гарантира, че целите по качеството, включително и тези, необходими за удовлетворяване на изискванията за продукта, са
определени за съответните функции и нива в
организацията. Ръководството потвърждава че
целите по качеството са измерими и съответстват на политиката по качеството.

След въвеждането на системата за управление на качеството е подобрена работата на
служителите в РДГ, контролът над извършваните дейности в горските територии е поефективен.
Отношенията
контролиращконтролиран са поставени на по-високо ниво,
контактите между тях се извършват по нов начин.
Служителите, чиято работа влияе върху съответствието с изискванията за продукта, е компетентен за всяко едно работно място, като това
се доказва с документи за подходящо образование, професионално обучение, умения и опит.
СУК издига на по-горно ниво служителите,
които чрез непрекъснатия контрол от изискванията на СУК (чрез провежданите регулярни
вътрешни одити и прегледи от ръководството),
стават все по-взискателни и отговорни към своите задължения. Те са своевременно информирани за промените в законовата нормативна
уредба, а чрез утвърждаваните и изпълнявани
Годишни програми за обучения са квалифицирани за по-доброто и качествено изпълнение на
дейностите. Оценката на ефективността от обученията води до подобрения в дейността на
РДГ, в процесите и в произвеждания продукт, а
от там и на СУК.
Положителните оценки от външните одити
показват, че е повишена мотивацията на персонала, личната отговорност, комуникацията между служителите, подобрена е работата в екип,
което е определящ фактор за постигане на поставените цели.
Внедряването на система за управление на
качеството в РДГ Ловеч води до следните ползи
и предимства:
- Повишена е ефективността/продуктивността на дейностите, като резултата от
подобрението на процесите.
- Съсредоточаване върху целите на организацията върху очакванията на клиентите.
- Постигане и поддържане на качество на
продуктите/услугите, за да се задоволят
изискванията и подразбиращите се потребности на клиентите.
- Доверие, че исканото качество е постигнато и поддържано.
- Своевременно откриване на проблеми,
свързани както с качеството на предлагане на услуги и производство на продукти, така и с качеството на обслужване на
клиентите.
- Става възможно въвеждането на средства и методи за избягване на повторни
грешки; подобряване на диалога между
всички заинтересовани страни.
- Подобряване на реда, дисциплината и

3.5. Анализ на изменения в дейността на РДГ
Ловеч преди и след сертифицирането
4-годишният период от внедряването и сертифицирането на СУК е напълно достатъчен за
РДГ Ловеч, за да направи анализ и оценка за
дейността преди и след въвеждането на СУК,
както и да се установят подобренията в дейността/процесите/функциите и предоставяните
продукти и услуги от организацията.
Основната дейност на РДГ е да контролира
собствениците на гори в горските територии и
предлага административни услуги на държавните горски и ловни стопанства, неправителствени
организации (НПО), гражданите, физическите и
юридически лица – собственици на горски имоти, регистрираните лесовъди и пр. Основните
продукти от дейността на РДГ са контрола над
собствениците на гори и административното
обслужване.
По ЗГ (2011) РДГ вече няма функции за координиране на стопанската дейност на
ДГС/ДЛС, което спомага да отдели повече време и работен потенциал за осъществяване на
ползотворен и ефективен контрол, върху
дейностите извършвани в горските територии,
независимо от собствеността им. Като се следи,
както за качеството на работа на служителите
на РДГ, така и техния контрол за качествено изпълнение на дейностите в горските територии.
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организацията във всички вътрешни процеси и отношения.
- Подобряване на мотивираността на персонала.
- Повишаване компетентността на работниците и служителите.
- По-ефективен е контрола над извършаваните дейности в горите попадащи в
горските територии независимо от собствеността им.
- Служителите на РДГ спазват стриктно
всички законови актове, с които са свързани задълженията им.
Чрез внедряването на СУК на РДГ Ловеч доказва, че е организация, ориентирана към клиентите и се стреми да постигне непрекъснато
подобрение на качеството на управление.

цеси и дейности и е в унисон с новите
функции и задачи на РДГ;
- анализирала нуждите и очакванията на
клиентите (държавните горски/ловни
стопанства, НПО, гражданите, физическите и юридически лица -собственици на
горски имоти, регистрираните лесовъди и
пр.), както и свързаните законови изисквания и се стреми да постигне изискващата се удовлетвореност при изпълнение на дейностите, вменени по закона за
горите;
- осигурила е необходимите ресурси (човешки, материален, финансов и пр.) за
поддържане на СУК и за дейностите,
процесите, като подробно са разписани
тяхната идентификация и проследимост;
- идентифицирала възникналите несъответствия, както и е предприемала
мерки за предотвратяването им, като е
внедрила процедури за коригиращи и
превантивни действия, с които може да
следи непрекъснатото подобрение на
СУК, а именно: идентифициране на несъответствията и анализ на причината за
тези несъответствия; предприемане на
коригиращи действия, за да избегне повторно възникване, взема под внимание
всички оплаквания от клиенти; предприемане на превантивни мерки за избягване на появата на несъответствия;
- разработила и внедрила в своята дейност процедури за наблюдение и измерване на непрекъснато подобряване
ефективността на СУК.
5. Организацията провежда систематични вътрешни одити и Прегледи от Ръководството
за доказване на функционирането и непрекъснатото подобряване на СУК. Проведени
са (за четвърти път) цялостен Вътрешен
одит и Преглед на ръководството през ХI
2010, ХII 2011, III 2012 и II 2013 г., с което е
доказана ефективността на внедрената СУК.
За откритите несъответствие са повдигнати
искания за коригиращи действия (ИКД), като
организацията, съгласно изискванията на
стандарта е предприела незабавни Коригиращи действия, с което още веднъж доказва, че непрекъснато се подобрява ефективността и ефикасността на СУК.
6. Законът за горите (2011) и разработената и
внедрена Система за финансово управление и вътрешен контрол (СФУВК) дават още
по-големи възможности за поддържане на
СУК на РДГ. Системата се развива и усъвършенства (подобрява) непрекъснато, като
в нея се отразяват измененията и изискванията на ЗГ (2011), подзаконовата норма-

Изводи и препоръки
Въз основа на анализа на системата за управление на качеството на РДГ Ловеч, може да
се направят следните изводи:
1. Наличието на внедрена, сертифицирана и
поддържана СУК, съгласно изискванията на
стандарт ISO 9001:2008, осигурява ефективен контрол и управление на вътрешните
процеси, рационално планиране и оползотворяване на ресурсите, задълбочено познаване и удовлетворяване на изискванията на
клиентите и непрекъснато усъвършенстване
на организацията.
2. Сертификатът за съответствие спрямо ISO
9001:2008 е доказателство, че РДГ Ловеч
отговаря на всички международни изисквания, познава и се стреми да посреща очакванията на своите клиенти и е създала механизъм за постигане на непрекъснато усъвършенстване на своето управление.
3. РДГ Ловеч е разработила, внедрила и поддържа в актуално състояние Система за управление на качеството версия 1 от 2010 г.,
в съответствие с изискванията на стандарт
ISO 9001:2008. Това е дало основание на
сертифициращата организация ИнтертекМуди ЕООД на сертификационният одит
през 2011 г. да издаде сертификат за съответствие на СУК със стандарта. РДГ Ловеч е
отразила новите изисквания на ЗГ (2011) в
СУК- версия № 2 , което е показала на контролен одит през 2012 г.
4. Новата версия на системата за управление
на качеството е подходяща за обхвата на
дейността/ продукта/услуги, които са вменени по ЗГ (2011) на РДГ и това доказва, че
организацията е:
- определила новите изисквания на ЗГ в
Политика по качеството и те съответстват на естеството на извършваните про-
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тивна уредба.
7. СУК на РДГ отговаря на изискванията на
стандарта ISO 9001:2008 да демонстрира
способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, който да отговаря на клиентските и приложимите нормативни изисквания и непрекъснато увеличава удовлетвореността на клиентите. Това се доказва с
намаляване на броя на жалбите, оплакванията и сигнали. Функционирането на СУК значително повишава качеството на вземаните
решения, защото те са основани на резултатите от постоянно извършваните вътрешни
и външни одити, Прегледи на ръководството, както и на правените и докладвани анализи при тези одити и прегледи.
8. Служители в РДГ осъзнават ролята и значението на сертифицирането, имат съответната мотивация и се стремят да доказват, че
работят на сравнително по-високо ниво, съобразявайки се с изискванията на СУК и
непрекъснато променящата се нормативна
уредба за горите. СУК дава възможност за
оценка на всяко работно място, чрез непрекъснатите одити от първа и трета страна.
Въз основа на направеното проучване могат
да бъдат дадени следните препоръки:
1. При планиране на дейностите ежегодно да
се разработват ефективни планове по качеството за всички направления.
2. Ръководството на РДГ Ловеч да положи повече усилия за осигуряване, поощряване и
подпомагане на професионалното развитие
на кадрите си, като ежегодно разработва и
обезпечава финансово и материално Програма за обучение на персонала с цел поддържане на висока степен на квалификация
на служителите и своевременното и им запознаване с новостите в управлението и
стопанисването на горите и нормативните
промени. В чисто професионален план, е
необходимо да се включат обучения и се организират периодични практически курсове
за повишаване на компетенциите, не само
на персонала на РДГ, но и на заинтересованите страни в горския сектор (дърводобивни
и дървопреработващи фирми, НПО, собственици на гори, и др.). За целта периодично
да се организират „тренировъчни занятия”,
„зелени училища”, горски форуми, работни
срещи и семинари и пр. с участието на:
- всички работещи областта на горското
стопанство и екологията лесовъди и
специалисти;
- изтъкнати учени и преподаватели и от
Лесотехническия университет (ЛТУ) и
Института за гората при БАН, специалисти от Изпълнителната агенция по го-

рите (ИАГ) и държавните предприятия и
техните структури, лесовъди и на лесовъдска практика, както и др. изтъкнати
практически деятели за прилагане на
добрите лесовъдски практики по управление и стопанисване на горите.
3. Да предприеме по-сериозни мерки за проверка и осъществяване на ползотворен и
ефективен контрол върху извършващите се
дейности в горските територии, независимо
от собствеността им.
4. На база на опита, който е придобила Дирекцията от прилагането на СУК да се правят
предложения за промяна в нормативната
уредба, свързана със сертификацията;.
5. Да предприеме по-сериозени мерки за насърчаване и поеме обучителната дейност за
внедряване на СУК в ДГС и фирмите, които
работят на териториалния обхват на РДГ.
6. Да проучи, подготви кадри и да обезпечи
обучението на кадрите си, както и на персонала на горските фирми и ДП за въвеждането на стандартите по горска сертификация, с
което да изпълни изискванията на ЗГ (2011).
РДГ да положи усилия и да обезпечи разработване на Интегрирана система за управление,
като се доразработи съществуващата с изискванията на Системите за управление на околната среда (ISO 14 001) и Системите за здравословни и безопасни условия на труд (ISO 18 001),
като с това ще отговори най-добре на функциите и задачите се на контролен орган в горския
сектор и на изискванията за екологосъобразно и
природосъобразно стопанисване на горите.
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ANALYSIS OF QUALITY MANAGEMENT OF REGIONAL FOREST DIRECTORATE –
LOVECH
Vassil Stiptzov, Nadejda Nikolova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The Regional Forest Directorate - Lovech (RFD) in its capacity of a state institution, with the introduction, certification
and maintenance of the Quality Management System (QMS), in accordance with the requirements of standard ISO
9001:2008 aims to prove that conducts with high quality the processes regarding management of forests imposed by the
new Forest Act (2011). The Organization has defined the processes and their interconnection associated with its new
functions and tasks regarding control over logging, lumbering and hunting business, as well as providing quality administrative services to the population, individuals and entities associated with forestry in the territorial range of the Directorate. The management body of the Directorate and its staff recognize the need for quality management of the processes
because although forests fall in the group of so called “renewable resources”, the errors made are now “compensated”
by the whole society, but these errors will be corrected within more than one or two centuries. The quality policy of the
RFA - Lovech is directed to the management of the state forest fund, monitoring the execution of the activities of state
forestry enterprises and state hunting reserves as well as to control the execution of the activities in forests owned by
individuals, legal entities and municipalities. The Directorate has developed the basic documents of the QMS: “Policy and
quality objectives”, “Quality Manual” and “Quality procedures”. The management of the RFA Lovech undertakes to provide and ensure all necessary conditions and resources necessary to meet the requirements of the QMS. For this purpose, it is necessary to improve the effectiveness of the QMS constantly, as evidenced by the conducted certification
audit, two surveillance audits and recertification audit. The management body believes that this will ensure the organization's ability to provide products or services in accordance with the requirements of its customers and the relevant provisions of national legislation. Conducting annual audits by a third independent certifying organization proves that the
processes in RFD go at controlled conditions, and that customer satisfaction is achieved at acceptable levels.
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ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА (УВЕЛИЧАВАНЕ НА
ДОБИТАТА ДЪРВЕСИНА И НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБАТА Й) ЧРЕЗ
ПРАВИЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКО-ДЪРВЕСНИТЕ РЕСУРСИ
Валентина Маринова1, Любчо Тричков2
1
Министерство на земеделието и храните, София
2
Изпълнителна агенция по горите, София
Резюме
През последните няколко десетилетия лесовъдската колегия в България търси консенсус и най-правилните
решения, свързани със състоянието на горските екосистеми и по-конкретно на насажденията и културите, тяхната пълнота, техническа зрелост, турнус и др. лесовъдски показатели при определени типове горски месторастения от една страна и постигане на баланс с размера на ползването на дървесина, в т.ч на най-подходящите интензивност и повтаряемост на извежданите сечи в рамките на един ревизионен период от друга страна. Дискусиите вече се провеждат в условията на глобални климатични промени, свързани с повишаване на температурите,
засушаване, увеличаване на рисковете от горски пожари, каламитети от болести и вредители и др. екстремни
климатични явления, влошаващи състоянието на горите. През последните десетилетия, чисто лесовъдските
въпроси, свързани с избора на видовете за залесяване, както и въпросите, относно състава, прираста, количеството и качеството на дървесната продукция и размера на ползването и реализацията, се преплитат с екологичните въпроси, средообразуващите фактори и множество други изисквания, относно устойчивото стопанисване и
ползване на горските екосистеми. За намиране на правилното решение е необходимо обединяване на усилията
с цел решаване на редица натрупвани през годините проблеми, свързани с устойчивия баланс между екологичните, икономическите и социалните функции на горите. Необходим е комплекс от мерки, свързани с горското
планиране на различните нива, съответно стратегическото на национално ниво, областните планове на регионално ниво и горскостопанските планове (бившите ЛУП) на местно ниво, правилно обвързани с конкретните годишни финансови планове на горскостопанските субекти, управляващи горските територии. В настоящата разработка е направен общ анализ на горските ресурси в България, анализ на ползването и на приходите от продажби на дървесина от държавните горски предприятия, управляващи около 70% от горските територии в страната, направени са констатации и изводи от представените данни, характеризиращи горските ресурси, от анализа на ползването, продажбите на дървесина на корен и от склад, и на възлагането на услугата по дърводобива.
Направени са препоръки относно състоянието на горско-пътната инфраструктура и относно правилното управление на горско-дървесните ресурси с цел оптимизиране на ползването на дървесина.
Ключови думи: горскодървесни ресурси, горскостопански планове, горски територии, дървесен запас, ползване на дървесина, анализ, държавни горски предприятия, продажби на дървесина, горско-пътна инфраструктура, оптимизиране на ползването.
Key words: forest resources, forest management plans, forest territories, wood stock, timber harvesting, analysis,
state forest enterprises, timber sales, forest roads’ network, optimizing the harvesting.
JEL: Q23.

ги години, съпроводени и от горски пожари нанесоха сериозни щети на големи региони с горски територии, особено в долната лесорастителна зона, предимно в регионите със създадените
иглолисти култури през 60-70-те години на миналия век. Чисто лесовъдските въпроси, свързани с изборът на видовете за залесяване, както
и въпросите, относно състава, прираста, количеството и качеството на дървесната продукция,
се преплитат с екологичните въпроси, средообразуващите фактори и множество други изисквания, относно устойчивото стопанисване и
ползване на културите и насажденията.
За намиране на правилното решение е необходимо обединяване на усилията с цел решаване на редица натрупвани през годините проблеми, свързани с устойчивия баланс между екологичните, икономическите и социалните функ-

Увод
През последните няколко десетилетия лесовъдската колегия в България търси консенсус и
най-правилните решения, свързани със състоянието на насажденията и културите, тяхната
пълнота, техническа зрелост, турнус и др. лесовъдски показатели при определени типове горски месторастения и с постигане на баланс на
най-подходящите интензивност и повтаряемост
на извежданите сечи в рамките на един ревизионен период. Дискусиите се провеждат при условията на глобални климатични промени,
свързани с повишаване на температурите, засушаване, увеличаване на рисковете от горски
пожари, каламитети от болести и вредители и
др. екстремни климатични явления, влошаващи
състоянието на горите. Сравнително екстремно
сухите 1993 г., 2000 г. и 2007 г. и последващите
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ции на горите. Необходим е комплекс от мерки,
свързани с горската инвентаризация и горскостопанското планиране. Законът за горите, приет
от Народното събрание през м. март 2011 г., в
сила от 9 април 2011 г. регламентира необходимостта от планиране в горския сектор на 3
нива: на национално ниво – стратегическо, на
регионално ниво – областни планове и на местно ниво – горскостопански планове (бившите
ЛУП).
На ниво стратегическо планиране, посочените по-горе проблеми само са загатнати, тъй като
по-принцип те се решават на регионално и местно ниво, в зависимост от конкретните екологични, икономически и социални условия.
Дългосрочната визия за горите на ЕС в новата Европейска стратегия за горите, проект, на
която беше представен от Европейската Комисия (ЕК) през м. септември 2013 г., която е в
процес на обсъждане на ниво Европейски Парламент и държави членки е: „Всички гори в ЕС
допринасят за благосъстоянието на хората,
здравословна околна среда и икономическо
развитие в цяла Европа. Горите разполагат с
уникален потенциал в полза на обществото,
потенциал за развитие на зелена икономика, за
препитание, борба с климатичните промени,
запазване на биоразнообразието, подобряване
качеството на водата и борба с опустиняването”.
Принципите на проекта на новата
Европейска стратегия са:
- Устойчиво стопанисване на горите и
мултифункционалност на горите.
- Да продължи предоставянето на горски
продукти и услуги, както и да се повиши
стойността на услугите по цялата верига
в горския сектор.
- Подобрена координация при изготвяне на
политиките в ЕС, свързани с горите.
Като ключови теми са определени: опазването на горите; социалните аспекти; зелената икономика; климатичните промени; биоенергията;
екосистемните услуги и биоразнообразието.
Очакваните резултати и приноси при изпълнението на Европейската стратегия за горите
са: интелигентен и устойчив растеж, развитие
на селските райони и подобряване и опазване
на околната среда.
Визията на новата Национална стратегия за
развитие на горския сектор (НСРГС), 2013-2020
г., приета от Министерски съвет през м. ноември
2013 г. е: „Към 2020 г. България ще има жизнени, продуктивни и многофункционални гори,
устойчив, конкурентоспособен и иновативен
горски сектор, съхранени биологично разнообразие, количество и качество на водните ресурси в горските територии. Секторът ще подпома-

га икономическото развитие на страната, ще
осигурява условия за пълноценна реализация
на заетите в него, ще способства в максимална
степен за смекчаване на ефекта от промяната в
климата и ще гарантира поддържането на здравословна околна среда.”. Осъществяването на
визията е свързано с постигането на три
стратегически цели в средносрочен план:
1. Осигуряване на устойчиво развитие на
горския сектор чрез постигане на оптимален баланс между екологичната функция на горите и тяхната способност дългосрочно да предоставят материални
ползи и услуги.
2. Засилване на ролята на горите за осигуряване на икономически растеж на страната и по-равномерно (балансирано) териториално социално-икономическо развитие.
3. Увеличаване на приноса на горския сектор в зелената икономика.
В НСРГС (2013-2020 г.) е заложено изпълнението на следните приоритети:
1. Поддържане на жизнени, продуктивни и
многофункционални горски екосистеми,
способстващи за смекчаване на последиците от измененията в климата.
2. Опазване, възстановяване и поддържане
на биологичното и ландшафтното разнообразие в горските територии.
3. Повишаване на жизнеността и конкурентоспособността на горския сектор.
4. Използване на потенциала на горския
сектор за развитие на зелената икономика.
За изпълнението на стратегическите цели и
приоритети са заложени 20 мерки, но за да бъдат повишени жизнеността и конкурентоспособността на горския сектор е необходима промяна
още в процеса на планиране, а в последствие и
в процеса на изпълнение на горскостопанските
планове и програми.
1. Сегашно състояние на горските ресурси
1.1. Общ анализ на основните таксационни
показатели на горите в България
Анализът на основните таксационни показатели на горските ресурси в Р България показва,
че през последните години площта на горските
територии е нараснала и в момента е около 4,2
млн. ха. Най-общата характеристика на горския
фонд е посочена в табл. 1 по-долу.
Табл. 1. Обща характеристика на горския фонд
към края на 2010-2013 г.
Обща площ на горските територии
4,180 млн. ха
(2013 г.)
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раст показват, че структурата на българската
гора е следната:
- Площта на горите до 60 години е 70% от
общата, а на тези до 80 години вече е
80% от общата. Разпределението на залесената площ по основни дървесни видове и по класове на възраст е дадено на
фигура 1 по-долу. От иглолистните доминират белия и черния бор на възраст до
60 години, а от широколистните- дъба,
бука и др.;
- Дървесният запас на горите до 60 години
е около 56%, а на тези до 80 години е вече 70% от общия запас. Разпределението
на запаса по основни дървесни видове и
по класове на възраст е дадено на фигура 2 по-долу. И по запас доминират културите и насажденията от бял и черен
бор до 60 годишна възраст. При широколистните дървесни видове разпределението е по-различно, доминират запасите
при класовете на възраст до 60 години на
дъбовите, церовите, буковите и от други
широколистни, а при тези над 60 години
на буковите насаждения.

(продължение)
Залесена площ на горските територии (2013 г.)
Общ дървесен запас към 2010 г.
Общ годишен дървесен прираст
към 2010 г.
Предвидено ползване по лесоустройствени проекти, стояща маса
(2013)
Действително добита дървесинастояща маса (2013 г.)
Процент на предвиденото ползване по ЛУП спрямо прираста
Процент на действително добитото спрямо прираста
Процент на действителното ползване спрямо запаса

3 811 млн. ха
645 млн. куб. м
14,4 млн. куб.
м
8,6 млн. куб. м
8,0 млн. куб. м
59,7%
55,5%
1,24%

Забележка: Лесоустройствените проекти, съгласно регламентите на последния Закон за горите от 2011 г. са
преименувани в горскостопански планове.
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млн. м3
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Съгласно отчетните форми за горския фонд
към 2010 г., средната възраст на горите в България е около 53 години, а средната пълнота е
0,72. Анализът по отчетните форми на горския
фонд за 2010 г. на разпределението на залесената площ по класове на възраст и разпределението на дървесните запаси по класове на въз-
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Фиг. 1. Разпределение на залесената площ по
основни дървесни видове и по класове на възраст
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Фиг. 2. Разпределение на запаса по основни дървесни видове и по класове на възраст

раните в горскостопанските планове (ЛУП) и
програми отгледни сечи не се изпълняват, поради икономическата им нецелесъобразност,
свързана с липсата на инфраструктура и техника, липсата на пазар и ниските цени за дребната, неатрактивна дървесина и др. Независимо
от това, трябва да отбележим, че е абсолютно
наложително е да се извеждат отгледните
сечи, при това с по-голяма интензивност и почеста повтаряемост от досега проектираните. Необходимо е въвеждането на диференцирана промяна още в процеса на планиране, а
в последствие и в процеса на изпълнение на
горскостопанските планове и програми.

Известно е, че горите до 60 години, в преобладаващата си част, са с по-голяма пълнота, като бройките дървета на 1 ха са почти
два пъти повече от нормалното. Това означава, че хранителните вещества и достъпните
водни ресурси в почвите са недостатъчни за
този завишен брой дървета. Това, заедно с
повишаване на температурите и засушаването напоследък е една от основните причини, поради които част от горите в България
не са в добро здравословно състояние, на
места съхнат и не са достатъчно производителни. Това състояние на горите не е екологосъобразно, а определено може да се каже, че
е и вредно за тях. Освен това, част от проекти-
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Множество проучвания показват необходимостта от предприемане на действия в тази
посока. Например, през 1991 г. колектив от Института за гората при БАН (ст.н.с. Иван Раев), а
по-късно през 2003 г. колектив, ръководен от
инж. Р. Райков, Агролеспроект отчитайки риска
за създадените иглолистни култури в долната
лесорастителна зона, препоръчват въвеждането
на деференцирана по-ниска възраст (турнус) на
сеч с цел намаляване на риска от пожари, подобряване на здравословното състояние, недопускане на загуба на прираст и запас и с цел подоброто оползотворяване на дървопроизводителния капацитет на съответните култури, създадени на нетипични месторастения. Като резултат от тези проучвания, през 2003 г. се достигна до изготвянето на „Указания за стопанисване на иглолистните култури извън ареала на
естественото им разпространение”, допълнени
впоследствие през 2004 г. Целта на тези указания е да се активизират процесите на стопанисване и възпроизводство на иглолистните култури, използвайки подходящи методи и практики,
както на ниво планиране, така и на ниво стопанисване. Въведени са съкратени турнуси на сеч
– от 30 до 60 години и извеждане на отгледни
сечи с интензивност от 15 до 40%, в зависимост
от състоянието и пълнотата на културите и от
факта, дали вече са извеждани сечи. Въведен е
и нов стопански клас – „Иглолистен стопански
клас за ускорено производство на технологична
дървесина”.
На база свои анализи и проучвания, инж. Дико Патронов в публикациите си „Състояние,
ползване и възпроизводство на иглолистните
култури в Източна България” [5] и в книгата си
„Великата Странджанска пустиня – неповторимост и предизвикателства” [6], проучвайки иглолистните култури в региона на Западна Странджа, ДГС Средец и ДГС Елхово, стига до изводите, че през следващите десетилетия, добива
на дървесина от тях трябва да се увеличи 2-3
пъти. Предвид, все по-топлия и сух климат в
тези региони, той предлага разработването на
нови методи на отгледни и възобновителни сечи, при променените екологични условия и цел
на производство, както и диференциране на
възрастта за извеждане на възобновителните
сечи с цел намаляване на риска от разпадане
на иглолистните култури.
Анализът на данните за горските ресурси в
национален мащаб, показва, че след 1980 г.
размера на ползването започва сериозно да
изостава спрямо прираста, като от 1990 г.,
т.е през последните 23 години, в Р България
размерът на годишното ползване на дървесина варира от 33,7% до 55% от общия среден
годишен прираст на горите в страната (фиг.

3). Например, през 2010 г., при общ среден годишен прираст в размер на 14,4 млн. куб. м
дървесна маса, размера на предвиденото по
горскостопански планове(ЛУП) ползване е бил
8,2 млн. куб. м, т.е 57% от прираста, а размера
на реално извършеното ползване е бил 6,7 млн.
куб. м, т.е едва 47%. Числата ясно показват
голямото подценяване на размера на ползването на дървесина, както при проектирането, така
впоследствие и при самото му извършване.
През 2012 г., след влизането на новия Закон за
горите в сила и преструктурирането на държавния горски сектор в България, това съотношение вече е в размер на 55%, а през 2013 г. е в
размер на 55,5%.

Фиг. 3. Съотношение на действителното ползване
към общия среден годишен прираст в куб.м стояща дървесна маса

През 2008-2009 г. Европейската банка за
възстановяване и развитие (ЕБВР) финансира
изготвянето на проект на тема „Подпомагане
при реформата на горския сектор в България”,
изпълнен от консултантски екип на „Австрийски
федерални гори4. Наред с другите проучвания
по проекта, беше направен „Анализ на горските
ресурси”, „Анализ на горската инфраструктура”
и „Анализ на веригата за доставки”. При обобщаване на възможностите при първия анализ е
направена препоръка комплектования лесосечен фонд (КЛФ) да бъде увеличен в размер до
65-70% от общия годишен прираст. Като слаба страна е посочен ниския процент на извеждане на отгледните сечи, особено тези без материален добив, където този процент е 40% от
планираните. Предложено е и подобряване качеството на лесоустройствените проекти, както
и извеждане на проектираните и планирани отгледни сечи. Анализът на горската инфраструктура, завършва със заключение относно изключително ниската й гъстота и лошото й състояние. При анализа на веригата за доставки на
дървесина, като едно от предизвикателствата е
посочено много ниска интензивност на добива.
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на чл. 2, ал. 1 от Закона за горите възлизат на
85 349 ха (2,04%).

1.2. Разпределение на горските ресурси по
видове собственост и анализ на състоянието
на предоставените за управление горски ресурси на държавните горски предприятия

Министерство на
околната среда и
водите
170514
4,08%

А. Разпределение по видове собственост
На фиг. 4 по-долу е представено разпределението на горските територии в Р. България по
вид на собствеността. Площта на горските територии към 31.12.2013 г. възлиза на 4 180 121
ха., от която 2 905 586 ха (69,51 %) – държавни
горски територии, управлявани от Държавните
предприятия, 170 514 ха (4,08%) – горски територии предадени на МОСВ (в т.ч. НП „Рила”, НП
„Пирин”, НП „Централен Балкан” и резервати,
както и 431 ха горски територии по поречието на
р. Марица - стопанисвани от „Напоителни системи”), 11 247 ха (0,27%) – горски територии,
предоставени за управление на Учебно-опитни
горски стопанства, 520 887 ха (12,46 %) – общински горски територии, 424 959 ха (10,17%) –
горски територии, собственост на частни физически лица, 39 279 ха (0,94 %) – горски територии, собственост на частни юридически лица и
22 300 ха (0,53 %) - горски територии, собственост на религиозни общности. Земеделски територии придобили характер на гора по смисъла

частни
физически лица
424959
10,17%

земеделски
територии,
придобили
смисъла на гора
по чл. 2, ал. 1 от
Закона за горите
85349
2,04%

общински
520887
12,46%

частни
юридически лица
39279
0,94%

религиозно
общности
22300
0,53%
учебно-опитни
горски
стопанства
11247
0,27%

държавни
2905586
69,51%

Фиг. 4. Разпределение на горските територии по
видове собственост към края на 2013 г.

През м. април 2011 г. на основание § 9 от
преходните и заключителни разпоредби на Закона за горите (обн. ДВ. бр. 19 от 08 март 2011
г., в сила от 09 април 2011 г.) и във връзка с чл.
163 и следващите го, със заповеди на министъра на МЗХ са създадени шестте Държавни
предприятия в горския сектор регламентирани в
Приложение №1 към чл. 163, ал. 1 на ЗГ и посочени в табл. 2.

Табл. 2. Държавни горски предприятия към датата на създаването им
Брой на
Ползване на
№ по
Заповед за
териториалдървесина,
Държавно предприятие
ред
създаване
ните подестояща маса,
ления, бр.
куб.м
Северозападно
държавно
РД 49-109
1.
24
440 338
предприятие (СЗ ДГП)
13.04.2011г.
Северно централно държавно
РД 49-110
2.
18
647 213
предприятие (СЦ ДГП)
13.04.2011г.
Североизточно
държавно
РД 49-108
3.
16
734 564
предприятие (СИ ДГП)
13.04.2011г.
Югоизточно държавно предпРД 49-107
4.
31
1 001 763
риятие (ЮИ ДГП)
13.04.2011г.
Южно централно държавно
РД 49-109
5.
43
1 592 152
предприятие (ЮЦ ДГП)
13.04.2011г.
Югозападно държавно предпРД 49-106
6.
37
1 563 453
риятие (ЮЗ ДГП)
13.04.2011г.
Общо
169
5 979 483

Предоставено за
управление имущество държавна
собственост, лв
8 039 918,60
6 957 549,67
7 647 930,67
17 147 240,81
23 730 097,38
19 995 608,51
83 518 345,64

Забележка: Междувременно са налице няколко сливания/вливания на Териториални поделения (ДГС и ДЛС), като към настоящия момент броя на ТП (ДГС и ДЛС) е оптимизиран на 165.

В табл. 3 е дадено общото разпределение на
площта, дървесния запас и ползването от горските територии в Р България по държавни горски предприятия и конкретно на/от държавните
горски територии, управлявани от тях. От нея е
видно, че:
- Площта на държавните горски територии,
управлявани от ДГП представлява 69,9%
от общата площ на горските територии.
- Дървесният запас на тези горски територии е 71,3% от общия дървесен запас в

-
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страната, а ползването на дървесина от
тях възлиза също на 71,0% от общото
ползване.
С най-голяма обща площ на горските територии е Югозападното държавно горско предприятие (ЮЗ ДГП), следвано от
Югоизточното (ЮИ ДГП) и Южноцентралното (ЮЦ ДГП), но с най-голяма площ
на държавните гори, предоставени за управление е Южноцентралното, следвано
от Югозападното и Югоизточното ДГП.
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-

Най-голям е процентът на държавните
гори в Североизточното предприятие (СИ
ДГП) – 86,1%, следвано от ЮЦ ДГП –
81,2%.
Разпределението на дървесния запас по
държавни предприятия е малко поразлично от разпределението на площта
- с най-голям общ запас пак е ЮЗ предприятие, следвано от ЮЦ и ЮИ ДГП. С
най-голям запас на дървесина в държавните гори е ЮЦ ДГП, а с най-висок про-

-

цент на дървесния запас от държавните
гори, спрямо общия е СИ ДГП – 90,6%.
С най-голямо общо ползване на дървесина, в т.ч и от държавните горски територии през 2013 г. е ЮЦ ДГП, следвано
от ЮИ и ЮЗ ДГП. По този показател, с
най-голямо ползване на дървесина за
2013 г. е ЮЦ ДГП, следвано от ЮИ ДГП,
а с най-висок процент на добита дървесина от държавните горски територии,
спрямо общото ползване е СИ ДГП –
84,6%.

Табл. 3. Разпределение на горските територии, дървесните запаси и ползването на дървесина за 2013 г.
общо и за държавните горски територии
Площ на горските територии
Запас
Ползване
на
на
от
Държавно
ДГТ
ДГТ
ДГТ
горско
Обща
в т.ч.
в т.ч.
спряОбщ
в т.ч. ДГТ спря- Годишно
спряпредприяплощ
ДГТ
ДГТ
мо
мо
мо
тие
обща
обща
обща
(ха)
(ха)
(%)
(м³)
(м³)
(%)
(м³)
(м³)
(%)
Североза534 345
286 249
53,6
81 465 103
41 269 122
50,7
775 237
448 446
57,8
падно
Северно
409 345
259 355
63,4
62 241 455
42 555 272
68,4 1 032 683 598 859
58,0
централно
Североиз362 389
312 148
86,1
37 210 049
33 723 264
90,6
764 404
646 924
84,6
точно
Югоизточ934 151
642 690
68,8
113 847 862
86 294 829
75,8 1 353 247 999 236
73,8
но
Южно цен885 414
718 649
81,2
171 192 581 139 139 012 81,3 1 537 726 1 178 629 76,6
трално
Югозапад1 054 477
686 495
65,1
178 974 512 116 926 442 65,3 1 332 237 952 730
71,5
но
Общо
4 180 121 2 905 586 69,5
644 931 562 459 907 941 71,3 6 795 534 4 824 824 71,0

На фиг. 5 е представено горскостопанското
деление на държавните горски територии по
Регионални дирекции на горите и по държавни
горски предприятия и техните териториални
поделения – Държавни горски и ловни стопанст-

ва (ДГС и ДЛС), както и съответните схеми на
разпределението на горските територии по
Държавни горски предприятия и по Регионални
дирекции на горите (фиг. 6).

Фиг. 5. Разпределение на горските територии и горскостопанско деление към 2012 г.
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– 54% и в СЦ ДГП – 63,4%, като недържавната
собственост е предимно на частни физически
лица. С най-висок процент са държавните гори в
СИ ДГП – 86,2%, където недържавните са с найнисък процент, като това са горски територии
собственост на общините, следва ЮЦ ДГП с
81,2% държавни горски територии, като тук недържавните преобладаващо са на частни физически лица, обединени в кооперации (фиг. 6).

хектари

Б. Разпределение и анализ на площта, запаса
и ползването по държавни горски предприятия
Представените графики (фиг. 6, 8, 9 и 10) визуализират, допълват и потвърждават данните и
направените констатации към табл. 3.
Разпределението на горските територии по
вид на собствеността показва, че държавната
собственост е с най-ниско участие в Северозападното държавно горско предприятие (СЗ ДГП)
1200000

1054477
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934151

885414
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обща площ

в т.ч. ДГТ

Фиг. 6. Разпределение на площта на държавните горски територии спрямо общата горска площ

ДГП с около 117 млн. куб. м и ЮИ ДГП с около
86 млн. куб. м дървесина. С най-нисък дървесен
запас е СИ ДГП с около 34 млн. куб. м дървесина, чиито запас обаче представлява 90,6% от
дървесния запас в териториалния му обхват на
дейност (фиг. 8).
На фиг. 9 е представен общия размер на
предвиденото по ЛУП (горскостопански план)
ползване на дървесина за всички видове собственост по държавни горски предприятия и процента на действително отсечената дървесина за
2013 г. От представената графика е видно, че в
териториалния обхват на три от предприятията,
съответно СЦ ДГП, СИ ДГП и ЮЦ ДГП, действително отсечената дървесина е над предвидената по ЛУП, съответно с 26,6%, 9,9% и с 1%. В
териториалния обхват на дейност на останалите
предприятия са отсечени по-малки количества
дървесина спрямо предвидената по ЛУП.
На фиг. 10 е представено ползването на
дървесина за 2013 г. на територията на 6-те
ДГП – общо от всички видове собственост, от
ДГП и процента на ползваната от тях дървесина, спрямо общото количество за всички видове
собственост. С най-ниско ползване на дървесина, от държавните горски територии, спрямо
общото ползване в териториалния обхват на
дейност на съответното ДГП през 2013 г. е СЗ
ДГП – 58,6%, следвано от СЦ ДГП – 59,4%, а с
най-висок размер на ползването спрямо общото
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На фиг. 7 е представено разпределението на
общата площ на горските територии за всички
видове собственост по ДГП и по основни групи
дървесни видове – иглолистни и широколистни.
С най-голяма обща площ на иглолистните гори е
ЮЗ ДГП, следвано от ЮЦ ДГП. С най-голяма
обща площ са широколистните гори в ЮИ ДГП,
следвани от ЮЗ и СЗ държавно горско предприятие.

ЮгоЮжно
Югоизгочно централно западно
незалесена

Фиг. 7. Разпределение на площта на горските територии по основни групи дървесни видове

С най-високи дървесни запаси са държавните гори от държавните горски предприятия в
Южна България, съответно ЮЦ ДГП със запас
от около 140 млн. куб. м дървесина, което представлява 81,3% от дървесния запас в териториалния му обхват на дейност, следвано от ЮЗ
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количество за всички видове собственост са: СИ
ДГП – 96,2% и ЮЗ ДГП – 79,4% и ЮИ ДГП –
79%.
млн. м
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Фиг. 8. Дървесен запас на държавните горски територии спрямо общия дървесен запас
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Фиг. 9. Общ размер на ползването на дървесина спрямо предвижданията на горскостопанските планове
(ЛУП)
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Фиг. 10. Ползваната дървесина от ДГП, спрямо общо добитата за 2013 г.
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3

хил. м лежаща дървесна

При анализ на общия размер на ползването
на дървесина за държавните и недържавни горски територии по основни групи дървесни видове (иглолистни и широколистни) от териториалния обхват на съответните държавни горски
предприятия може да се обобщи, че ползването
на иглолистна дървесина е съсредоточено в
ЮЦ ДГП и ЮЗ ДГП, където са и основните запаси от тази дървесина, докато ползването, а оттам и потенциала на широколистната дървесина
са съсредоточени в ЮИ ДГП, следвано от ЮЗ
ДГП, СЗ ДГП и СЦ ДГП. При ползването на дървесина от широколистни дървесни видове от
Северна България е важно да се отбележи, че е
по-висок процента на ползване от недържавни
гори за СЗ и СЦ ДГП, докато в СИ ДГП доминира ползването на широколистни от държавните
горски територии.
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Фиг. 11. Реализирана дървесина за периода 2009–
2013 г.

Планираните по финансовите планове на
държавните
предприятия
и
отчетените
количества и стойности при ползването на
дървесина от държавните горски територии
през 2013 г. по основни начини е представено в
табл. 4. Отчетените общи приходи от
продажбата на дървесина по нормативно
регламентираните начини са на стойност 261,5
млн. лв., 99% спрямо планираните по финансов
план 262,8 млн. лв. Отчетените общи разходи
при ползването на дървесина са на стойност
103,4 млн. лв., 91% спрямо планираните по
финансов план 113 млн. лв. Съгласно
първоначално одобрените финансови планове
на държавните предприятия за 2013 г.
предвижданото общо ползване на дървесина е
4,959 млн. куб. м., но поради спада на
търсенето на дървесина текущо са извършени
корекции на цялостните финансови планове на
СИДП и ЮИДП, включително и за намаление на
ползването на дървесина с общо 126 хил. куб.м.
до 4,833 млн. куб. м. дървесина.
За нуждите на разработката е направен кратък анализ на ползването на дървесина, и поконкретно продажбите на стояща дървесина на
корен и на добита дървесина от склад и на услугата дърводобив общо за държавните горски
територии за 2013 г. и по държавни горски
предприятия.
През 2013 г. във вид на добити
асортименти, на предварителна продажба и
на търгове за продажба на действително
добити количества, както и по ценоразпис са
реализирани около 2,737 млн. куб. м дървесина,
т.е 56,9% от общите количества дървесина.
Средната
отчетена
продажна
цена
на
дървесината от горските територии – държавна
собственост е в пряка зависимост от сортиментната структура на дървесината. За 2013 г.
отчетената средна продажна цена на добитата
дървесина, продавана от горски склад е 66,95
лв./куб. м и е с 1,90 лв./куб. м или 2,8% повисока от отчетената средна цена през 2012 г.

1.3. Кратък анализ на ползването, продажбите на дървесина и възлагането на дърводобива общо и по държавни горски предприятия
А. Ползване на дървесина от държавните
горски територии
През 2013 г. от горските територии –
държавна
собственост,
предоставени
за
управление на държавните горски предприятия,
е реализирана дървесина в размер на 4 808 933
куб. м, или 99% спрямо планираното количество
от 4 833 412 куб. м по финансови планове. По
отчетни данни в годишния отчет за добитата
дървесина (5 ГФ), при предвидено по
планове
средногодишно
горскостопански
ползване от горските територии – държавна
собственост, в размер на 5,239 млн. куб. м
лежаща маса, с включени 226 хил. куб. м.
вършина, отчетеният добив на дървесина е
4,825 млн. куб. м, което представлява
изпълнение от 92,1%.
Реализираното количество дървесина през
2013 г. е с 59 хил. куб. м по-малко от 2012 г., но
на
дървесина
като
цяло
реализацията
продължава да поддържа високите нива от
последните три години. (фиг. 11). Отчетената
реализация през предходната година се дължи
на по-слабото търсене на дървесина за износ за
Гърция и Турция, както и на по-умереното
търсене на дърва за огрев през последния
отоплителен сезон спрямо предходния, предвид
изминалата по-мека зима. Увеличеният ръст в
ползването
на
дървесина
е
един
от
съществените приноси на реформата в горския
сектор чрез създаването на шестте държавни
горски предприятия, редом с голямата социална
роля, която изпълняват в изостаналите селски,
полупланински и планински райони на страната.
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Табл. 4. Ползване на дървесина от държавните горски територии и приходи от продажба през 2012 г.
Финансов план 2013 г.
Отчет 2013 г.
№
Показатели
Количество
Стойност
Количество
Стойност
(куб. м)
(хил. лв.)
(куб. м)
изп., % (хил. лв.) изп., %
Приходи от продажба на
І.
4 833 412
262,808
4 808 933
99
261,462
99
дървесина (1+2+3+4)
Продажба на стояща дърве1.
1 807 630
68,045
2 002 483
111
75,667
111
сина на корен
в т.ч. по ценоразпис на физи1.1.
155 776
3,062
245 321
157
4,552
149
чески лица за лична употреба
Продажба на добита дърве2.
2 951 602
193,276
2 737 451
93
184,615
96
сина
в т.ч. по ценоразпис на физи2.1.
412 266
24,375
659 687
160
38,370
157
чески лица за лична употреба
Ползване на дървесина по
3.
9 829
х
7 433
76
х
х
чл. 116б от ЗГ
Ползване на дървесина по
4.
64 352
1,486
61 537
96
1,456
98
чл. 193 от ЗГ
Общо разходи (количество
ІІ.
4 711 880
113,045
4 813 063
102
103,385
91
(I.1.+II.1.), стойност (1+2+3))
Разходи за добив на дърве1.
2 904 251
67,264
2 810 580
97
62,979
94
сина – общо:
Разходи за направа на извозни пътища и текущ ре2.
Х
3,472
Х
х
1,614
46
монт на ГАП
Отчисление
за
фонд
3.
Х
39,414
Х
х
37,845
96
„Инвeстиции в горите”

са реализирани 0,379 млн. куб.м дървесина на
търговци.
Най-голямо търсене и потребление през
2013 г. се отчита на асортиментите дървесина
за технологична преработка и дърва за горене,
от които са реализирани 74% от отчетените
продажби на стояща дървесина на корен и 66%
от продажбите на добита дървесина от склад,
или общо 3,145 млн. куб. м, с 62 хил. куб. м. помалко от 2012 г.
Възлагането на дейността добив на дървесина се извършва изцяло по реда на Наредбата
за условията и реда за възлагане изпълнението
на дейности в горските територии – държавна и
общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. Отчетените средни разходи за добив на дървесина за
2013 г. са в размер на 22,33 лв./куб. м, с 1,19
лв./куб. м, или 6% по-висок от отчетения среден
разход за добив през 2012 г.
Отчетената реализация на дървесина и цените по държавни горски предприятия е следното:
СЗДП Враца, общата реализация на дървесина през 2013 г. е в размер на 448 хил. куб. м,
при планирани 432 хил. куб. м. От склад са продадени 237 хил. куб. м, включително 24 хил. куб.
м на физически лица за собствени нужди, а на
корен са продадени 199 хил. куб. м, от които 7,6
хил. куб. м на физически лица за лична употреба. Чрез възлагане на дърводобива са добити
227 хил. куб. м дървесина, при среден разход за

След преструктурирането на държавния
горски сектор се увеличават значително
продажбите на стояща дървесина - на
юридически лица след провеждане на търгове,
както и на физически лица за собствени
нужди, чиито обем от общата реализация на
дървесината през 2013 г. достига до 2,002
млн. куб. м, или 41,6% от общата реализация,
при дял от 8% през 2011 г. Средната продажна
цена на стояща дървесина при всички видове
продажби е 40,42 лв./куб. м, с 5,48 лв./куб. м
повече , като спрямо 2012 г., което се дължи на
увеличения обем на продажбите и по-високите
начални цени на дървесината, предложена за
продажба по този начин.
След
провеждането
на
състезателни
процедури – преобладаващо търгове, както и
конкурси при продажба на стояща дървесина в
комплекс от горскостопански дейности, са
реализирани 71% от количествата дървесина.
За задоволяване нуждите на физически лица са
продадени по ценоразпис общо 639 хил. куб. м
дървесина, основно дърва за огрев, което е с 24
хил. куб.м повече от 2012 г., или се наблюдава
ръст от 4% при директните продажби от
държавните горски и ловни стопанства,
териториални поделения на ДГП на физически
лица. Близо 2/3 от това количество е продажба
на дърва от горски склад, а 1/3 е чрез продажба
на стояща дървесина на корен. Освен продажба
на физически лица, през 2013 г. по ценоразпис
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добив от 26,55 лв./куб. м, а със собствени работници – 21,5 хил. куб. м. Средната продажна
цена на обезличен куб. м за всички продажби
възлиза на 54,15 лв./куб. м, като средната цена
на стоящата дървесина е 38,91 лв./куб. м, а на
добитата от склад е 67,90 лв./куб. м. В сравнение с отчетените средни цените на стояща дървесина на корен и на дървесина от склад през
2012 г., се отчита увеличение съответно от 3,48
лв./куб. м и 4,25 лв./куб. м, но средната продажна цената на обезличен кубичен метър по двата
начина на продажба е нараснала само с 0,18
лв./куб. м поради увеличения дял на продажбите на стояща дървесина.
СЦДП Габрово реализира през 2013 г. общо
627 хил. куб. м дървесина, при планирани 584
хил. куб. м. По-голяма част от това количество –
59%, или 369 хил. куб. м. са продадени в стоящо
състояние, от които 5,5 хил. куб. м на физически
лица за собствени нужди, а от склад са реализирани 250 хил. куб. м. Чрез възлагане на дърводобива са добити 224,2 хил. куб. м дървесина,
при среден разход за добив от 18,00 лв./куб. м,
а със собствени работници – 26,2 хил. куб. м.
Средната продажна цена на обезличен куб. м за
всички продажби възлиза на 45,73 лв./куб. м,
като средната цена на стоящата дървесина е
39,27 лв./куб. м, а на добитата от склад е 56,74
лв./куб. м. В сравнение с отчетените средни
цените през 2012 г., се отчита увеличение на
средната цена на стояща дървесина от 1,03
лв./куб. м и 1,89 лв./куб. м на средната цена на
дървесина от склад, но средната продажна цената на обезличен кубичен метър по двата начина на продажба е намалена с 2,77 лв./куб. м
поради увеличения дял на продажбите на стояща дървесина.
СИДП Шумен реализира през 2013 г. общо
620 хил. куб. м дървесина, при планирани 613
хил. куб. м. Преобладаващата част от това количество – 2/3, или 418 хил. куб. м. са продадени в стоящо състояние, от които 8,5 хил. куб. м
на физически лица за собствени нужди, а от
склад са реализирани 192 хил. куб. м. Чрез възлагане на дърводобива са добити 196,7 хил.
куб. м дървесина, при среден разход за добив
от 17,57 лв./куб. м, а със собствени работници –
4,2 хил. куб .м. Средната продажна цена на
обезличен куб. м за всички продажби възлиза на
43,45 лв./куб. м, като средната цена на стоящата дървесина е 37,98 лв./куб. м, а на добитата
от склад е 56,73 лв./куб. м. В сравнение с отчетените средни цените през 2012 г., се отчита
намаление на средната цена на стояща дървесина от 1,05 лв./куб. м и увеличение с 1,79
лв./куб. м на средната цена на дървесина от
склад, а средната продажна цената на обезли-

чен кубичен метър по двата начина на продажба
е намалена с 5,54 лв./куб. м.
ЮИДП Сливен реализира през 2013 г. общо
986 хил. куб. м дървесина, при планирани
940 хил. куб. м. Преобладаващата част от това
количество – 90%, или 870 хил. куб. м. са продадени в отсечено състояние, от склад, от които
121 хил. куб. м на физически лица за собствени
нужди. Чрез продажба в стоящо състояние са
реализирани 83 хил. куб. м., от които 12 хил.
куб. м на физически лица. Чрез възлагане на
дърводобива са добити 902 хил. куб. м дървесина, при среден разход за добив от 21,28
лв./куб. м, а със собствени работници – 12 хил.
куб. м. Средната продажна цена на обезличен
куб. м за всички продажби възлиза на 57,82
лв./куб. м, като средната цена на стоящата дървесина е 34,79 лв./куб. м, а на добитата от склад
е 60,74 лв./куб. м. В сравнение с отчетените
средни цените през 2012 г., се отчита намаление на средната цена на стояща дървесина от
1,39 лв./куб. м и с 1,22 лв./куб. м на средната
цена на дървесина от склад, като средната продажна цената на обезличен кубичен метър по
двата начина на продажба е намалена с 1,58
лв./куб. м.
ЮЦДП Смолян реализира през 2013 г. общо
1,189 млн. куб. м дървесина, при планирани
1,232 млн. куб. м. Преобладаващата част от
това количество – 68%, или 804 хил. куб. м. са
продадени в отсечено състояние, от склад, от
които 57 хил. куб. м на физически лица за собствени нужди. Чрез продажба в стоящо състояние са реализирани 369 хил. куб. м., от които
127 хил. куб. м на физически лица за лична
употреба. Чрез възлагане на дърводобива са
добити 768 хил. куб. м дървесина, при среден
разход за добив от 24,03 лв./куб. м, а със собствени работници – 38 хил. куб. м. Средната продажна цена на обезличен куб. м за всички продажби възлиза на 66,70 лв./куб. м, като средната цена на стоящата дървесина е 37,15 лв./куб.
м, а на добитата от склад е 81,09 лв./куб. м. В
сравнение с отчетените средни цените през
2012 г., се отчита намаление на средната цена
на стояща дървесина от 10,89 лв./куб. м и увеличение с 2,45 лв./куб. м на средната цена на
дървесина от склад, а като цяло средната продажна цената на обезличен кубичен метър по
двата начина на продажба е намалена с 1,99
лв./куб. м.
ЮЗДП Благоевград реализира през 2013 г.
общо 957 хил. куб. м дървесина, при планирани
1,032 млн. куб. м. Преобладаващата част от
това количество – 60%, или 563,5 хил. куб. м. са
продадени в стоящо състояние, на корен, като
от тях 77,8 хил. куб. м на физически лица за
собствени нужди. Чрез продажба на добита
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дървесинна от склад са реализирани 379 хил.
куб. м., от които 39 хил. куб. м на физически
лица за лична употреба. Чрез възлагане на
дърводобива са добити 384 хил. куб. м дървесина, при среден разход за добив от 23,99
лв./куб. м. Средната продажна цена на обезличен куб. м за всички продажби възлиза на 48,39
лв./куб. м, като средната цена на стоящата дървесина е 37,13 лв./куб. м, а на добитата от склад
е 66,03 лв./куб м. В сравнение с отчетените
средни цените през 2012 г., се отчита намаление на средната цена на стояща дървесина от
1,34 лв./куб. м и увеличение с 3,23 лв./куб. м на
средната цена на дървесина от склад, а като
цяло средната продажна цената на обезличен
кубичен метър по двата начина на продажба е
намалена с 0,64 лв./куб. м.
През 2014 г. държавните горски предприятия
предвиждат добив и продажба на общо 4,867
млн. куб. м дървесина, като това количество
подлежи на корекции в плюс или минус в случаите на затруднена реализация или на повишено
търсене на пазара.

ху проектантските организации с цел намаляване на предвиденото ползване от горите.
2. Сега би трябвало Държавните горски предприятия, които търсят повече приходи, да работят за повишаване на размера на ползването от горите, чрез приемане на нормално
ползване в горскостопанските планове. Постепенно да създават организация и предприемат решителни мерки за повишаване на
добитите количества дървесина, разбира се
при наличие на съответен пазар.
3. Още по-нисък е размерът на действително
добитите количества дървесина, спрямо
общия годишен прираст на горите в България, напр. за 2010 г. той е едва 47% от него.
Както бе посочено по-горе, това е вредно за
гората, за съответното насаждение или култура. Разбира се, всичко това се дължи и на
други обективни причини и предпоставки,
като:
- лошата и крайно недостатъчна пътна
мрежа в горите;
- големият дял на трудно достъпните и
недостъпни гори;
- висок процент на горите в природни паркове и в други горски територии със специални(защитни) режими на стопанисване и сечи в тях(национални паркове,
поддържани резервати, защитени територии, зони по Натура 2000 и др.);
- пазарна конюнктура с известни трудности при реализацията на някои асортименти при определени дървесни видове;
- слабата техническа и технологична готовност на горските предприемачи
(фирми) за извършване на дърводобив
по стръмните и труднодостъпни терени
и т.н.
Съгласно анализа на веригата за доставки по
проекта на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), България е с изключително слаба техническа обезпеченост, относно
дърводобива и доставките на дървесина (фиг.
12 и 13).

2. Констатации и изводи от представените
данни, характеризиращи горските ресурси:
Анализът на планираното и реализирано
ползване на дървесина от горите в България,
позволява да се направят следните констатации:
1. Занижено е предвиденото ползване още при
изготвянето на горскостопанските планове
(лесоустройствените проекти). Нормалното
/оптималното/ ползване от тях за структурата на нашите гори би трябвало да бъде
75%-80% от годишния прираст или около 11
млн. куб. м., което може да бъде достигнато
в периода до 2020 г. Цифрите показват, че
сега предвиденото по горскостопанските
планове (ЛУП) ползване е с около 30% занижено спрямо оптималното. Това често се
дължи до голяма степен и на факта, че досегашната практика на институциите, които
приемат проектите е да оказват натиск вър-
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Фиг. 12. Типична технология (верига на доставките) на дървесина в България
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Основни проблеми на веригата за доставки

•

Ниска механизация по цялата верига на
доставките-, в т.ч сеч, извоз и подвоз на
дървесината

•

Изключително лоши горски пътища, необходим
допълнителен инвестиционен процес със
значителни разходи.

Фиг. 13. Основни проблеми на веригата на доставки

Освен това, в проекта на ЕБВР се правят
следните по-важни изводи относно горскопътната инфраструктура:
- Изключително лошо състояние на горската пътна мрежа.
- Крайно недостатъчна за правилното стопанисване на горите дължина (гъстота)
на пътната мрежа.
- Неблагоприятно съотношение между пътища с настилка и земните автомобилни
пътища.
- Липса на пътища в недостъпните басейни.
- Липса на подходящи структури (организации, фирми) в проектирането, строителството и инвестиционния процес.

-

-

3. Констатации и изводи от анализа на ползването, продажбите на дървесина на корен и
от склад, и на възлагането на услугата по
дърводобива
- Законът за горите и Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението
на дейности в горските териториидържавна и общинска собственост, и за
ползването на дървесина и недървесни
горски продукти от 06 декември 2011 г.
регламентират начините за ползване и
продажби на дървесина, както и условията и редът за извършването им. Ползването на дървесина се осъществява:
чрез продажба на стояща дървесина на
корен и чрез добив и продажба на добита дървесина. Продажбата на стояща
дървесина на корен се осъществява по
един от следните начини: търг с явно
наддаване; търг с тайно наддаване; конкурс; по ценоразпис. Продажбата на добита дървесина може да се осъществява
по асортименти на прогнозни количества

-

-
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или по действително добити количества.
Продажбата на дървесина, добита от
горските територии - държавна и общинска собственост, се осъществява: чрез
търг с явно наддаване; чрез търг с тайно наддаване; по ценоразпис; чрез договаряне; чрез електронна търговия
(електронен търг); чрез стоковата
борса.
Налице е възходящ тренд на средните
цени на продажби на дървесината на
обезличен куб.м от склад, съответно за
2011 г. и 2012 г. от 59,67 лв./куб. м до
65,05 лв./куб. м , което е ръст с около 9%
до 66,95 лв./куб. м за 2013 г., т.е с 1,90
лв./куб. м; или 2,8% по-висока от отчетената средна цена през 2012 г.
След преструктурирането на държавния
горски сектор, започва нарастване на
продадените количества дървесина на
корен, като за 2012 г. тези количества
достигат 30% от общо реализираната
дървесина, а през 2013 г. – 41,6%.
Налице е слаб ръст на увеличаване на
средните разходи за добив на дървесина
за 2012 г. спрямо 2011 г. с около 2% до
21,14 лв./куб. м. и до 22,33 лв./куб. м, за
2013 г., т.е с 1,19 лв./куб. м, или 6% повисок от отчетения среден разход за добив през 2012 г.
Анализът на продажните цени на дървесината по видове продажби и по ДГП, показва ясни тенденции, относно поподходящите видове продажби на дървесина в зависимост от сортиментната й
структура. При продажбите през 2012 и
2013 г. е налице ясна закономерност за
реализирани продажби на повишени количества от по-малоценната дървесина
на корен, като с това се реализират близ-
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ки приходи, дори малко по-високи от тези
при продажби от склад (след приспадане
на разходите за дърводобив).

чие на пазар за дървесината и след
предприемане на спешни и неотложни
мерки в няколко направления, започвайки от планирането и стигайки до инвестиции в горска пътна мрежа, в т.ч. изграждане на нови пътища и ремонт и поддръжка на съществуващите. Освен това
е необходима правилна политика на
държавата и на Държавните горски предприятия спрямо частните предприемачи в
областта на дърводобива в горите, с цел
осигуряване и насърчаване на инвестиции в нова техника и оборудване.
хил. м3

Препоръки
1. Относно горско-пътната инфраструктура
Като се имат в предвид възможностите, предоставени чрез Закона за горите и формирания
целеви фонд за изграждане и поддръжка на
горска инфраструктура „Инвестиции” и акумулираните в него средства, както и възможностите
за осигуряване на допълнителни субсидии за
определени дейности по Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) в краткосрочен план, като основни задачи трябва да бъдат предвидени:
- възстановяване и поддръжка на съществуващата пътна мрежа;
- изграждане на пътища към недостъпните
басейни.
В дългосрочен план е задължително да се
направи подробна инвентаризация на съществуващата пътна мрежа, да се изготви Национална програма (или Регионални програми, за
отделните Държавни горски предприятия) на
базата, на която/които да се разработят по ДГС
и ДЛС съответните транспортно-технологични
планове за изграждане на необходимата горскопътна мрежа за устойчивото стопанисване и
ползване на горите.
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Фиг. 14. Сегашното състояние и прогноза за размера на ползване на дървесина (лежаща дървесна маса) от горските територии

б) Възможно е изработването на горскостопанските планове за държавните горски и
ловни стопанства да се възлагат едновременно с инвентаризацията на горските
територии (чл. 13, ал. 10 от Закона за горите). По този начин ще се спестят време
и средства за планиране и ще се позволи
изработването на горскостопански планове с нормално ползване, както посочихме в т. 1 по-горе.
в) Да се възстанови практиката за създаване на промишлени култури. Тук става
въпрос за създаване на плантации от
бързорастящи видове, каквито за нашите
условия, освен известните широколистни
видове, са и някои иглолистни такива, като черния бор и белия бор и дугласката.
Подобни култури могат да се създават
върху богати и средно богати месторастения на достъпни терени, близки до пътища, с цел извършване на по-малки разходи по залесяването и ползването. За
целта, освен горски територии, могат да
се използват и евентуално незаети/изоставени земеделски територии. Те
ще могат да се стопанисват и ползват
при краткосрочни турнуси до 30-35 годишна възраст, когато ще имат средно

2. Относно правилното управление на горскодървесните ресурси и оптимизиране на ползването
Какво е необходимо да се направи в краткосрочен план:
а) Да се стартира изработването горскостопански планове с ползване поне около
75-80% от общия годишен прираст. Както
подчертахме по-горе, при съществуващата възрастова структура на горите, това е
оптималният размер на ползването, което при общ годишен прираст на горите в
България в размер на 14,4 млн. куб. м би
довело до годишно ползване от всички
горски територии в размер на до около 11
млн. куб. м стояща дървесна маса. Повисокия размер на ползването ще се отрази и на Годишните планове за ползване на дървесина на шестте държавни
горски предприятия, които ще могат да
акумулират повече приходи от следващата година. На фиг. 14 по-долу е дадено сегашното състояние и прогноза за
повишаване размера на ползване на
дървесина (лежаща дървесна маса) от
горските територии до 2016 г. Разбира се
това е необходимо и възможно при нали-
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300-350 куб. м/ха. След тази възраст се
изсичат на голо и отново се залесяват.
Подобна е практиката в много западно и
централноевропейски държави. Така за
100 години ще се добият около 1000 куб.
м дървесина. При сегашната практика, от
зрелите борови насаждения /над 100 годишни/ се добиват около 400 куб. м.
Ефектът е около 2-3 пъти в повече добита дървесина.
г) Преосмисляне на абсолютната забрана
на голите сечи в горите със стопански
функции. Голата сеч е лесовъдска система и се използва широко в много европейски страни. Подобна строга санкция
(забрана) е излишна. В редица случаи в
издънковите гори за превръщане това ще
е най-бързия и ефективен начин за възстановяването им. Такива случаи има и в
редица високостъблени гори.
д) Голям е резерва от извеждането на голи
сечи в иглолистните култури, извън техния естествен ареал на развитие (долния
лесорастителен пояс). Там също трябва
да се приложи принципа на промишлените плантации от иглолистни, посочени в
т. 3 по-горе. Гола сеч и залесяване. По
ориентировъчни данни (стига да може да
се залеси) там има ресурс между 500
хил. куб. м и 1 млн. куб. м, които могат да
се усвоят за няколко години.
е) Възстановяване на възможността (Указание на КГ: 36-00-178/15.12.1993 г.) издънковите насаждения от високобонитетните
стопански класове, в които има постигнато естествено семенно възобновяване от
минимум 50% да се отнасят към среднобонитетните стопански класове, респективно да се планират възобновителни
сечи и се стопанисват при по-нисък турнус (вместо 80 години – 50 години и
вместо 60 години – 30 години за цера).
Тъй като всички тези гори стават зрели,
това значително ще увеличи добива с
приблизително 1 млн. куб. м годишно.
ж) Подпомагане извършването на спешно
залесяване, т.е усвояване на свободните
тополови месторастения по поречията на
вътрешните реки и по р. Дунав. Известно
е, че Турция направи бум в тополовъдството с такова подпомагане на собствениците. Освен това, всички знаем, че Р.
България беше на много високо ниво на
тополово стопанство преди 20 години, а и
сега има капацитет, в т.ч специализирано
териториално звено - Опитна станция по
бързорастящите горско-дървесни видове,
гр. Свищов с популетум, съответни опит-

ни полета и опитни площи, както и специализирано Тополово стопанство, гр. Пазарджик.
з) Проучвания върху пазара на дървесина и
оптимизиране на реда и условията за
подбор на начините на ползването, продажбите на дървесина на корен и от
склад, и на възлагането на услугата по
дърводобива, както и подобряване на годишното планиране за ползване на дървесина
по
вид
на:
ползването/продажбата, количествата, дървесните видове, сортиментната структура и др.
и) Предприемане на необходимите административно-нормативни действия за изменение и допълнение на подзаконовата
уредба, в т.ч на: Наредбата за сечите в
горите (обн. ДВ бр. 64 от 19 август 2011
г.), както и залагане на необходимите
текстове в готвената в момента Наредба
за инвентаризация и планиране в горските територии и в Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии- държавна
и общинска собственост, и за ползването
на дървесина и недървесни горски продукти. Определено е необходимо да се
допълнят и заложат текстове, свързани с
ясни разпоредби за задължително извеждане на отгледните сечи, при това с
по-голяма интензивност, по-честа повтаряемост от досега проектираните, както и
въвеждането на диференцирана промяна
още в процеса на планиране, а в последствие и в процеса на изпълнение на горскостопанските планове.
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OPTIMIZING TIMBER HARVESTING (INCREASE OF THE HARVESTED TIMBER AND
OF THE INCOME FROM SALES) THROUGH GOODMANAGEMENT OF THE FOREST
RESOURCES
1

Valentina Marinova1, LyubchoTrichkov2
Ministry of Agriculture and Food, Sofia, Bulgaria
2
Executive Forest Agency, Sofia, Bulgaria
Abstract

Through the last few decades the sylviculturists’ staff in Bulgaria seeks for consensus and the best decisions, related
to the conditions of the forest ecosystems and more specifically the stands and plantations, their density, technical maturity, rotation period and other sylvicultural indicators in determined types of forest habitats on one hand, and on the
other hand – achievement of a balance of the volume of harvested timber, incl. the most suitable intensity and repetition
of the fellings within the framework of one inspection/inventory period. The discussions are already held in the conditions
of global climate changes related to increase of the temperatures, drought, and risk of forest fires, decease and pests’
calamities and other extreme climatic occurrences, that worsen the state of the forests. Through the last decades pure
sylvicultural questions related to the choice of a species for planting, composition, increment, quantity and quality of the
timber production and the volume of harvesting and realization, are interlaced with ecological questions, site-forming
factors and many other requirements connected to the sustainable management and utilization of forest ecosystems. In
order to find the correct decision, integration of the efforts is needed, aimed to solve number of pilled problems through
the years, and related to the sustainable balance between ecological, economic and social forest functions. There is a
need of a complex of measures in the field of forest planning on different levels, resp. strategic on a national level, regional plans on regional level and forest management plans (ex-SMP) on a local level, which to be bound in a right way
with the annual financial plans of the forest management bodies that govern the forest territories. In this elaboration can
be find a common analysis of the forest resources of Bulgaria, analysis of harvesting and timber sales’ income of the
state forest enterprises, managing around 70% of the forest territories of the country, conclusions and outcomes from the
presented data, characterizing the forest resources, from the harvesting analysis, stumpage sales and sales from a temporary store, and from entrusted harvesting too. Recommendations about the state of forest roads’ network are done and
also about the good management of forest resources, aiming to optimize the timber harvesting.
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ЕДНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩИЯ МАСОВ ПРИРАСТ ЧРЕЗ
ВЗАИМОВРЪЗКАТА МУ С НЯКОИ ТАКСАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ
БЕЛБОРОВИТЕ НАСАЖДЕНИЯ
Евгени Димитров1, Явор Порязов1, Тома Тончев1, Ивайло Марков2, Илко Добричов1,
Гено Пеев2
1
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Институт за гората, Българска академия на науките, София
Резюме
В работата е представена връзка между процента на текущия масов прираст в зависимост от кръговата площ
на хектар при бялборовите насаждения. За аналитичното й представяне бяха използвани два модела – парабола
(1) и хипербола (2). Те бяха приложени поотделно за всеки бонитет. Необходимата информация за намиране на
параметрите на моделите възлиза на 946 броя пробни площи, заложени в над 46 горски стопанства. Еднофакторните коефициенти са големи и се изменят от 0,829 до 0,913 за модел (1), а за модел (2) от 0,819 до 0,874.
Стандартната грешка на оценката се изменя за различните бонитети от 0,689 до 0,785 за модел (1), а за модел
(2) от 0,746 до 0,865. Регресионните и корелационните коефициенти са значими, а моделите са адекватни. Получените еднофакторни регресионни уравнения от (3) до (12) може да се използват за някои приблизителни разчети.
Ключови думи: бял бор, процент на текущ масов прираст, еднофакторен регресионен анализ, параболичен,
хиперболичен модел.
Key words: Scots pine, percent of current volume increment, regression analysis, parabolic, hyperbolic model.
JEL: Q23.

Съвременната епоха се характеризира с ускорени темпове на развитие на производството
и интензивно природоползване. Мащабите на
използването на природните ресурси с всяка
изминала година се разширяват. В сферата на
производството се включват все нови и нови
видове ресурси. Процесът на потреблението им
върви твърде бързо, така че, ако не се предприемат мерки за тяхното възпроизводство, то в
недалечно бъдеще някои видове ресурси ще се
окажат напълно изчерпани. Към числото на такива ресурси се отнасят и гората.
Разбираемо е, че когато говорим за горски
ресурси трябва да се разбира и се отнася преди
всичко за дървесните запаси. В по-широк смисъл те включват в себе си не само дървесния
запас, но и недървесните ресурси (горски плодове, животински продукти, лекарствени растения и т.н.), а така също защитни, водоохранни и
рекреационни свойства на гората. Ние ще се
спрем тук само на дървесните ресурси, които
имат извънредно важно значение за развитието
на промишленото производство и ежедневния
бит на човека и обществото.
Общата и характерна черта на съвременното
развитие на потреблението на горски ресурси е,
че то е свързано с непрекъснато увеличение на
обема на дърводобива. Следва да отбележим
обаче, че ръстът на дърводобива е за сметка
изцяло на дървесния запас, който се е натрупал

по-рано от природата. Обаче този източник на
дървесни ресурси може твърде лесно и бързо
да бъде изтощен. При това трябва да се знае и
да не се изпуска от нашия поглед, тъй като възпроизводството на горските ресурси се осъществява много бавно. Така например за възстановяване на гора, която да е пригодна за добив на
едра строителна дървесина над 30 сm дебелина
за по-голяма част от дървесните видове се
изисква сто години. Това ни подсказва, че съществените изменения в природата протичат
много по-бавно, отколкото в обществото. В тази
връзка отново възниква проблемът за текущия
дървесен прираст, който попълва и поддържа
на някакво ниво (най-добре е да води до неговото увеличение) дървесния запас. Ежегодният
обем на текущия дървесен прираст трябва не
само да компенсира обема на добитата дървесина, но и да бъде по-голям от нея, защото ние
няма да можем в перспектива да увеличим лесоползването без да изтощим дървесните ресурси. Следователно текущият прираст на дървостоите се явява в ролята на регулатор на
лесоползването. Но както е важен въпросът за
текущия масов прираст, така е важен и въпросът за неговото определяне.
Задачата на настоящето изследване е да се
направи опит за пореден път на основата на
взаимовръзката и зависимостта на текущия
масов прираст с някои таксационни показатели,
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да преодолеем тези трудности и да покажем
една възможност за неговото задоволително
определяне. За установяване на връзката между процента на текущия прираст масов прираст
в зависимост от кръговата площ на хектар бяха
направени измервания за набавяне на тези таксационни
показатели
по
бонитети.
Понататъшния експериментален материал е събран от различни горски стопанства е групиран и
обработен по бонитети. Подробности относно
получаването на абсолютната и относителна
величина на текущия масов прираст и факторите, с които той е свързан са подробно описани в
по-ранни изследвания [5, 6] и още по-пълно в
Димитров [4].
Качественият анализ показа, че в пределите
на един и същи бонитет между процента на текущия масов прираст и кръговата площ на хектар на бялборовите дървостои съществува тясна връзка. Показването на тази връзка е първия
етап на анализа, за който има задълбочаване и
конкретизиране, а именно:
- При първата степен на задълбочаване на
този анализ и конкретизиране, задачата е да
се установи дали и доколко обективно съществува тази връзка и зависимост и дали
предполагаемите закономерности са реално
съществуващи.
Преди да преминем към втората законоразкриваща степен на анализа трябва да подчертаем, че пренебрегването и измерването на различните факториални влияния и връзки се дължи на причини от обективен и субективен характер. Обективните причини се свеждат до това,
че тези връзки и зависимости се коренят преди
всичко в сложната същност на самата лесовъдско-таксационна действителност, както и на
липсата на достатъчна информация. Субективни – дължат се основно на липсата на достатъчно прецизни и пригодни за практическите
изследвания методи на анализа. Към това трябва да се прибави и факта, че нашите таксационни кадри, включително и някои от изследователите, все още са слабо запознати със съществуващите методи, които са подходящи за подобни анализи и рядко ги използват в своята
аналитична и изследователска работа. Едва
напоследък във връзка с разширяване на математизацията на лесовъдските и таксационни
изследвания започнаха да се използват такива
ефективни методи за анализ, каквито са методите на корелационното смятане, на регресионния и дисперсионния анализ, на различните
методи за проверка на хипотези и много други
статистически методи. В това отношение, обаче,
има какво още да се желае – тяхното приложение все още не е станало достатъчно масово в
аналитичната работа и което е още по-важно, че

винаги резултатът от тяхното конкретно приложение се тълкува съобразно действителната им
познавателна същност. И сега, за да установим
дали и доколко обективно съществува връзка
между процента на текущия масов прираст (Y) и
кръговата площ на хектар (X5) ще проследим по
бонитети следните два аналитични израза, а
именно:
Y1  A 0  A 1X12  A 2 X52 ,
(1)
 1 
 1 
 .
Y1  A 0  A 1   A 2 
X
 1
 X5 

(2)

-

При втората степен на този анализ на задълбочаване и конкретизиране се решава
проблемът за конкретното количествено измерване на връзката и зависимостта, доколкото тези количествени съотношения са
стабилни във времето и пространството,
или имат тенденцията да се изменят в една
или друга насока. Конкретното количествено
измерване се извърши по стандартен софтуер въз основа на информация за зависимата и независима променлива, както следва:
Iа бонитет:
Y  12,888  0,366 X5  0,00309 X52 ,
(3)
 1 
 ,
Y  0,045  120,889
 X5 

I бонитет:
Y  13,037  0,409 X 5  0,0037 X52 ,
 1 
 ,
Y  1,052  147,147
 X5 

IІ бонитет:
Y  12,441  0,422 X5  0,0041X52 ,
 1 
 ,
Y  1,098  131,781
 X5 

IІІ бонитет:
Y  10,634  0,4044 X5  0,0044 X52 ,
 1 
 ,
Y  0,582  93,439
 X5 

ІV бонитет:
Y  10,204  0,397 X5  0,0044 X52 ,
 1 
 ,
Y  0,821  94,008
 X5 
където:
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(4)

(5)
(6)

(7)
(8)

(9)
(10)

(11)
(12)

ЗАВИСИМОСТ НА ТЕКУЩИЯ МАСОВ ПРИРАСТ ОТ ЕДНОВРЕМЕННОТО КОМПЛЕКСНО ВЛИЯНИЕ НА ВЪЗРАСТТА И …

Y е текущият масов прираст, %;
X5 – кръговата площ на хектар, m2/ha.

Нулевата се изгражда на предположението, че
моделите, които сме избрали са неадекватни и
не отразяват достатъчно добре интересуващата
ни зависимост. Алтернативната хипотеза е, че
избраните два модела са статистически надеждни и отразяват достатъчно добре интересуващата ни връзка. Отговорът на хипотезите намираме при сравнение на емпиричната (Feм) и теоретичната (Fm) характеристики на хипотезата за
отделните бонитети. Данните за тях са представени в табл. 1.

Преди да изразим количествено наблюдаваната връзка допуснахме, че и двата модела са
пригодни и ги приложихме поотделно за всеки
бонитет. Анализът на получените резултати ще
покаже доколко това допускане е вярно и доколко са пригодни изпробваните два модела.
На първо място анализът ще засегне въпроса за адекватността на моделите. За целта дефинираме нулевата и алтернативната хипотеза.

Табл. 1. Теоретични и емпирични характеристики на хипотезата за отделните бонитети
Бонитети
Характеристика
Средно
Ia
I
II
III
IV
Емпирична характеристика (Fем.) за модел (1)
234,8
300,3 489,2 215,7 103,1
268,6
Емпирична характеристика (Fем.) за модел (2)
308,4
559,2 930,4 406,8 192,0
479,4
Теоретична характеристика (Fm)
3,89
3,89
3,90
3,84
3,87
3,87

Посочените сравнителни данни на емпиричната (Feм) и теоретичната (Fm) характеристики
показват, че величината на емпиричната характеристика и за двата модела и за всички бонитети е значително по-голяма от теоретическата,
т.е. Feм>Fm. Следователно нулевата хипотеза
трябва да бъде отхвърлена като неправдоподобна в полза на алтернативната. Това показва,
че избраните два модела на връзката между
процента на текущия масов прираст и кръговата
площ на хектар са адекватни.
На второ място еднофакторната корелационна връзка, реализирана чрез регресионните
уравнения от (3) до (12) показва съгласно степенуването в математическата статистика [1, 8],
че тя е голяма(Ry≥0,8) за двата модела и за
почти всички бонитети. В това отношение изключение прави само моделът за Іа бонитет (1),
където тя е много голяма (Ry≥0,9). Еднофакторните корелационни коефициенти се изменят от
0,829 до 0,913 за модел (1), а за модел (2)от
0,818 до 0,874 (табл. 2 и 3).
На трето място изчислените регресионни коефициенти, като измерители на количественото
съотношение между следствието и фактора
може да бъде изтълкувано за уравнение (3) и (4)
по следния начин:
- За уравнение (3): Интерпретацията на това
уравнение до известна степен се усложнява,
тъй като изследваната кръгова площ (X5) като фактор се явява в два члена на уравнението. Алгебричният знак на параметърът А1
показва намаляване на процента на текущия
масов прираст, като това намаление е с начална скорост -0,366. Що се отнася до посоката на отклонението в изменението на
следствието (Y), то е положително (защото
знакът пред А2 е положителен), а скоростта

-

на това изменение е много малка, тъй като
А2 е много малка величина (А2=0,00309).
За уравнение (4): При изменение на кръговата площ с 1 хектар следва да се очаква
 1 
 единици изменение в
средно 120,889
 X5 

процента на текущия масов прираст. Аналогично тълкуване може да се даде и на останалите уравнения, съответстващи на І, ІІ, ІІІ
и ІV бонитет.
На четвърто място зависимостта се характеризира със значимост на регресионните и корелационни коефициенти. Значението на tкритерия на Student за параметрите на уравненията и за корелационните коефициенти сочат,
че те са значими, тъй като tем≥tm (табл. 2 и 3).
На пето място – критерия за „най-добра” математическа функция се приема регресионната
линия, която съответства по-добре на дадения
статистически ред, ако сумата от квадратите на
отклоненията на получените по този емпиричен
път точки от тази линия е минимална. Изразител на това минимизиране е така наречената
стандартна грешка на оценката(Sy), която е със
средна големина. За модел (1) и (2) тя се представя по бонитети в табл. 4.
За модел (1) стандартната грешка на оценката се изменя по бонитети от 0,689 до 0,785, а за
модел (2) от 0,746 до 0,815. Теоретическата
процентна грешка за модел (1) и (2) е близка до
горния предел на грешката, която се посочва от
Антанайтис [1] – 20-25%, но по-голяма от грешката, която се посочва от Джурджу [3] – 15-18%.
От тук следва изводът, че направения анализ
на редицата обобщаващи статистически показатели, в това число и на стандартната грешка на
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Табл. 2. Резултати от спецификацията на еднофакторните регресионни модели (3)-(7)
Уравнения
Характеристика на модела
(3)
(4)
(5)
(6)
Свободен член
Ао
12,888 -0,0457
13,037
-1,0516
Регресионен коефициент

Стандартна грешка на регресионния коефициент

Критерий за значимост на регресионния коефициент
Коефициент на еднофакторната корелация,
детерминация и интердетерминация
Стандартна грешка на R
Критерий за значимост на еднофакторен корелационен коефициент
Стандартна грешка на оценката
Критерий за адекватност на моделите

120,889

0,4089

147,18

(7)
12,44
0,4223
0,0041

А1

-0,366

А2

0,00309

mАо
mА1
mА2

0,6442
0,0339
0,0004

0,2054
6,8842

0,5816
0,0306
0,0004

0,1843
6,222

0,3954
0,0211
0,0003

tm
ta1
ta2

1,98
-10,79
11,79

1,98
17,56

1,97
-13,35
9,27

1,97
23,65

1,965
-20,06
14,87

R
R2
2
1-R
mR
tm
tем

0,913
0,833
0,167
0,017
1,98
21,7

0,874
0,764
0,236
0,024
1,98
17,5

0,864
0,746
0,254
0,018
1,97
24,5

0,855
0,732
0,268
0,019
1,97
23,6

0,858
0,736
0,264
0,014
1,965
31,3

Sy

0,689

0,815

0,785

0,805

0,778

F1m
F1ем

3,94
234,8

3,94
308,4

3,89
300,3

3,89
559,2

3,87
489,2

0,0037

Табл. 3. Резултати от спецификацията на многофакторните регресионни модели (8)-(12)
Уравнения
Характеристика на модела
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
Свободен член
Ао
-1,0982
10,634
-0,582
10,204
-0,821
А1
131,78
-0,4044
93,438
-0,3971 94,008
Регресионен коефициент
0,0126
0,0044
0,0044
А2
0,1374
0,5171
0,165
0,819 0,2603
mАо
Стандартна грешка на регресионния коефици4,3204
0,0312
4,632
0,0550 6,7845
mА1
ент
0,0021
0,0004
0,0008
mА2
Критерий за значимост на регресионния коефициент
Коефициент на еднофакторната корелация,
детерминация и интердетерминация
Стандартна грешка на R
Критерий за значимост на еднофакторен корелационен коефициент
Стандартна грешка на оценката
Критерий за адекватност на моделите

tm
ta1
ta2
R
R2
2
1-R
mR
tm
tем
Sy
F1(т)
F1(ем.)

-1,965
30,502
6,051
0,852
0,726
0,274
0,015
1,965
31,1
0,792
3,87
930,4

1,97
-12,95
9,84
0,834
0,696
0,304
0,022
1,97
20,8
0,732
3,90
215,7

1,97
20,170
0,826
0,683
0,317
0,023
1,97
20,6
0,746
3,90
406,8

Табл. 4. Стандартна грешка на оценката по бонитети
Бонитети
Характеристика
Ia
I
II
III
Стандартна грешка Sy за мод.(1)
0,689
0,785 0,778 0,732
Стандартна грешка Sy за мод.(2)
0,815
0,865 0,792 0,746
Средна процентна грешка Pzv за модел (1)
21,5
25,3
27,7
32,1
Средна процентна грешка Pzv за модел (2)
25,4
27,9
28,2
32,7
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IV
0,749
0,766
28,5
29,1

1,98
-7,271
5,075
0,829
0,687
0,313
0,032
1,98
14,4
0,749
3,94
103,1

1,98
13,856

Средно
0,746
0,797
26,6
28,5

0,818
0,669
0,331
0,34
1,98
14,3
0,766
3,94
192,0

ЗАВИСИМОСТ НА ТЕКУЩИЯ МАСОВ ПРИРАСТ ОТ ЕДНОВРЕМЕННОТО КОМПЛЕКСНО ВЛИЯНИЕ НА ВЪЗРАСТТА И …

оценката (Sy) показва, че и двата модела – параболичния (1) и хиперболичния (2) отразяват
достатъчно добре връзката между текущия масов прираст (y) и кръговата площ на 1 хектар.
Сравнително добрата достоверност на връзката ни позволява да проследим изменението
на текущия масов прираст в зависимост от из-

менението на кръговата площ на 1 хектар по
бонитети. Получените данни са изразени графически на фиг. 1. Те показват непрекъснато
намаляване на процента на текущия прираст с
влошаване на бонитета и нарастване на кръговата площ на 1 хектар.

Фиг. 1. Изменението на текущия масов прираст в зависимост от изменението на кръговата площ на 1 хектар по бонитети

Общо може да се каже, че редица изследователи работещи по тези проблеми намират за
успех резултати с Ry≥0,7, а при нашия случай
резултатът е по-успокояващ, тъй като корелационния коефициент е с една степен по-добър
(Ry≥0,8).
Всичко това показва колко сложен и труден е
проблемът за точното определяне на текущия
масов прираст.

3. Регресионните и корелационните коефициенти са значими, а моделите са адекватни.
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В заключение може да се отбележи, че получените резултати могат да се използват за някои приблизителни разчети при определяне на
относителната, а оттам и на абсолютната величина на текущия масов прираст.
От казаното до тук могат да се направят
следните изводи:
1. Установи се голяма еднофакторна корелационна връзка между относителната
величина на текущия масов прираст и кръговата площ на 1 хектар.
2. Корелационните коефициенти са големи и
се изменят за модел (1) при различните
бонитети от 0,829 до 0,913 и за модел (2)
от 0,818 до 874. В такава посока се изменя
и стандартната грешка на оценката –
средно за модел (1) тя е 0,744, а за модел
(2) е 0,797.
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POSSIBILITY FOR ESTIMATION OF CURRENT VOLUME INCREMENT THROUGH ITS
RELATION WITH SOME STAND CHARACTERISTICS OF SCOTS PINE STANDS
Evgeni Dimitrov1, Yavor Poryazov1, Toma Tonchev1, Ivailo Markoff2, Ilko Dobrichov1,
Geno Peev2
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Forest Research Institute, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria
Abstract
A model between percent of current volume increment in dependence of basal area per hectare for natural Scots
pine stands. Its analytical expression was used parabolic (1) and hyperbolic (2) models. The information for the parameter estimation of models originates from 946 sample plot established in over 40 forestry enterprises. The correlation
coefficients have big values and vary from 0,829 to 0,913 for model (1), and from 0,819 to 0,874 for model (2). The standard error of estimation for different site indices is in the intervals 0,689-0,785 for model (1) and 0,746-0,865 for model
(2). The regression’s and correlation’s coefficients are significant and models are adequate. Presented regression equations (3-12) could be used for estimation of current volume increment for Scots pine stands in Bulgaria.
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ОЩЕ ВЕДНЪЖ ПО ВЪПРОСA ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОЦЕНТА НА ТЕКУЩИЯ
МАСОВ ПРИРАСТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ЕДНОВРЕМЕННОТО КОМПЛЕКСНО
ВЛИЯНИЕ НА НЯКОИ ТАКСАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ БЕЛБОРОВИТЕ
НАСАЖДЕНИЯ
Евгени Димитров1, Явор Порязов1, Тома Тончев1, Ивайло Марков2, Илко Добричов1,
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Лесотехнически университет, София
2
Институт за гората, Българска академия на науките, София
Резюме
В статията се изследва едновременното комплексно влияние на средната възраст (Х1) и средния дървесен
запас на хектар (Х4) върху процента на текущия масов прираст при белборовите насаждения. За реализацията
на тази връзка се използваха три конкуриращи се полинома (1), (2) и (3). Параметрите на конкуриращите се модели бяха намерени за отделните бонитети по стандартна програма на компютър. Използваната информация за
трите променливи произхожда от 946 белборови насаждения. Тя се разпределя по боните ти както следва: за Іа
бонитет – 291 числа; за І бон. – 621 числа; за ІІ бон. – 1062; за ІІІ бон. – 573 и за ІV бон. – 291 числа. Анализът на
данните показа, че най-адекватен от трите конкуриращи се модела се явява хиперболичния многофакторен модел(2). Множествено-корелационния коефициент (Ry/x1/х4) за полином (2) е много голям до голям и се изменя
както следва: за Іа бон. – 0,924; за І бон. – 0,961; за ІІ бон. – 0,912; за ІІІ бон. – 0,892 и за ІV – 0,922. Съответно на
това стандартната грешка на оценка (Sy/x1/x4) се изменя по бонитети от 0,518 до 0,647. Регресионните и множествено-корелационните коефициенти са значими. Най-голямо влияние върху процента на текущия прираст оказва
дървесния запас на хектар (X4), следван от средната възраст (X1). Значителната процентна грешка (21,6%) позволява намерените по бонитети прирастни коефициенти да се използват само за някои приблизителни разчети.
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.

Определянето на текущия масов прираст на
наличните дървостои чрез неговия процент се
явява един от най-подходящите и точни начини.
Целта, която си поставяме с настоящето изследване е да се установи едновременното комплексно влияние на възрастта и дървесния запас на хектар върху процента на текущия масов
прираст при белборовите насаждения.
До този момент в горскотаксационната литература по въпроса за комплексното влияние на
посочените таксационни показатели върху процента на текущия масов прирастне е даден изчерпателен отговор. Такъв отговор ще потърсим
ние на основата на моделирането. На негова
основа се гледа като на един от найуниверсиалните методи на изследване и експериментиране през последните десетилетия. При
осъществяването на регресионното моделиране
има три последователни момента:
Първият момент е свързан с логическия подбор на факторите, които ще бъдат включени в
модела. Факторите средна възраст и дървесен
запас на хектар са съществено влияещи, практически целесъобразни, не са големи на брой и
са измерими.
Вторият момент е свързан с осигуряването
на необходимата информация. За нашия случай

тя е достатъчна по количество – 946 броя насаждения, като за всяка променлива по бонитети те са както следва: за Іа бонитет – 291 числа;
за Ібон. – 621; за ІІ бон. – 1062; за ІІІ бон. – 573 и
за ІV бон. – 291. В количествено отношение това
отговаря на изискването на Митрополский
(1961), че трябва да бъде 30 пъти по-голямо от
броя на променливите. Освен това изходната
информация е достоверна и еднородна, тъй
като са изключени аномалните данни [10].
Третият момент е свързан с избора на математическа връзка. Това е един от най-сложните
проблеми, тъй като математическата статистика
няма разработени модели за такива сложни
връзки. За намирането на вида на многофакторните уравнения остават два пътя – единият е
свързан със средствата на конкуриращите се
модели, а другия - като се използват резултатите на еднофакторната зависимост. При композирането на многофакторната връзка ние използвахме и двете възможности. Важното е, че
при отчитане на тези две възможности ние сме
отговорили и на едно друго изискване, а именно, че тези модели трябва да имат аналитичен и
по-прост вид [8]. В случая са избрани следните
модели:
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Y  A 0  A 1X12  A 2 X 24 ,

 1 
 1
Y  A 0  A 1   A 2 
X
 1
 X4

ІІІ бонитет:
Y  3,801  0,00029 X12  0,0000002 X 24 ,

(1)

 ,


(2)

 1 
 1 
 1
  A 2 
Y  A 0  A1   A 2 
 X1 
 X4 
 X1X 4


 .


 1 
 1 
 ,
Y  0,422  21,501   183,79
 X1 
 X4 

(3)

 1 
 1 
 
Y  0,422  21,501   189,79
X
 1
 X4 

Сега може да се пристъпи към крайния етап,
а именно намиране на количествената характеристика на моделите на тази връзка. С помощта
на стандартен софтуер бяха намерени параметрите на моделите (1), (2) и (3). В резултат на
това се получиха следните регресионни уравнения:
Іа бонитет:
Y  5,267  0,00031X12  0,0000007 X 24 ,
(4)
 1 
 1 
 ,
Y  0,2533  31,901   640,18
 X1 
 X4 
 1 
 1
Y  0,1304  32,619   367,32
 X1 
 X4
 1
 3697,02
 X1X 4


 






І бонитет:
Y  4,851  0,00035 X12  0,0000006 X 24 ,

 1
 7546,9
 X1X 4


 






,

ІІ бонитет:
Y  4,357  0,00026 X12  0,0000004 X 24 ,
 1 
 1 
 ,
Y  0,183  25,803   310,504
 X1 
 X4 
 1 
 1
Y  0,054  26,03   371,47
 X1 
 X4
 1
 1076,7
 X1X 4






 


ІV бонитет
Y  3,861  0,0020 X12  0,0000002 X 24 ,
 1 
 1 
 ,
Y  0,059  26,107   157,31
 X1 
 X4 

,

(14)

,

(15)

(16)
(17)

 1 
 1 
 
Y  0,243  26,86   76,25
 X1 
 X4 

,
(18)
 1 

 1537,13
 X1X 4 
където:
y е текущият масов прираст, %;
Х1 – средната възраст на насаждението, год.;
Х4 – дървесният запас на хектар, m3.

(6)

На този етап предстои да видим как е реализирана в конкретните условия на всички бонитети тази връзка, изразена с многофакторните
регресионни уравнения от (4) до (18).
Ние имаме основание да очакваме, че при
така събраната количествена информация за
всички бонитети, че тя ще се прояви цялостно и
ще носи закономерен, а не случаен характер.
Нашето внимание ще насочим на първо място към коефициента на множествена корелация,
тъй като той е твърде показателен. Данните
сочат, че включването на двата фактора –
средна възраст (х1) и дървесния запас на хектар
(х4), множествено-корелационните коефициенти
са нараснали при всички бонитети при моделите
(2) и (3) в сравнение с еднофакторната регресия
(табл. 1, 2 и 3). За прегледност ще извършим
съпоставка по бонитети на множественокорелационните и еднофакторните коефициенти
(табл. 4).

(7)

 1 
 1 
 ,
Y  0,245  22,402   654,78
X
 1
 X4 
 1 
 1
  157,99
Y  0,529  24,217
 X1 
 X4

 1 

 0,026
 X1X 4 

(5)

,

(13)

(8)

(9)

(10)
(11)

(12)

Табл. 1. Резултати от спецификацията на многофакторните регресионни модели (4)-(8)
Уравнения
Характеристика на модела
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Свободен член
Ао
5,267
-0,2533
0,1304
4,8510
-0,245
А1
-0,00031
31,901
32,6196
-0,0004
22,402
Регресионен коефициент
А2
-0,0000007
640,148
367,325
-0,0000006
654,78
А3
3697,02
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(продължение)
Характеристика на модела
Стандартна грешка на регресионния коефициент

Критерий за значимост на
регресионния коефициент
Коефициент на многофакторната корелация, детерминация и интердетерминация
Стандартна грешка на R
Критерий за значимост на
многофакторен корелационен коефициент
Стандартна гр. на оценката
Критерий за адекватност на
моделите

(4)
0,2082
0,0002
0,0000002

(5)
0,1686
6,9222
117,25

1,98
- 1,894
- 3,878

1,97
4,608
5,59

0,765
0,585

1-R

2

Уравнения
(6)
0,3589
6,9307
254,06

(7)
0,1267
0,000007
0,0000001

(8)
0,135
4,718
65,803

1,97
- 4,858
- 4,212

1,97
4,748
9,951

0,924
0,853

1,981
4,706
1,446
1,210
0,925
0,855

0,762
0,580

0,901
0,812

0,415

0,147

0,145

0,420

0,188

mR
F1m

0,030
3,09

0,010
3,09

0,010
3,09

0,029
3,04

0,013
3,04

F2ем

66,2

272,7

277,1

140,8

435,9

Sy
F1m
F2ем

1,088
3,09
66,3

0,647
3,09
272,9

0,850
3,09
183,3

1,010
3,04
140,8

0,675
3,04
441,0

mАо
mА1
mА2
tm
ta1
ta2
ta3
R
R2

Табл. 2. Резултати от спецификацията на многофакторните регресионни модели (9)-(13)
Уравнения
Характеристика на модела
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Свободен член
Ао
0,529
4,357
0,183
0,0540
3,801
А1
24,217
- 0,0002
25,803
26,032
- 0,00029
Регресионен коефициент
А2
157,99
- 0,0000004
310,504
371,46
0,00000015
А3
7546,9
- 1076,71
0,239
0,0951
0,077
0,1378
0,1178
mАо
4,588
0,000004
2,736
2,7428
0,000005
Стандартна грешка на регmА1
ресионния коефициент
143,58
0,0000001
37,17
65,509
0,0000002
mА2
1955,1
952,88
mА3
tm
1,97
1,965
1,965
1,965
1,97
Критерий за значимост на
ta1
5,277
- 5,819
9,429
9,491
- 5,337
регресионния коефициент
ta2
1,100
- 3,271
8,353
5,670
0,640
3,860
- 1,130
ta3
Коефициент на многофакR
0,908
0,715
0,912
0,912
0,689
торната корелация, детерR2
0,825
0,511
0,831
0,832
0,475
минация и интердетермина2
0,175
0,489
0,169
0,168
0,525
1-R
ция
Стандартна грешка на R
0,012
0,031
0,011
0,011
0,038
mR
Критерий за значимост на
F1m
3,04
3,02
3,02
3,02
3,04
многофакторен корелациоF2ем
480,8
183,4
863,0
869,1
85,0
нен коефициент
Стандартна гр. на оценката

Sy

0,653

1,059

0,622

0,622

0,962

Критерий за адекватност на
моделите

F1m
F2ем

3,04
319,0

3,02
183,3

3,02
865,4

3,02
577,8

3,04
85,1

Табл. 3. Резултати от спецификацията на многофакторните регресионни модели (14)-(18)
Уравнения
Характеристика на модела
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Свободен член
Ао
0,422
0,422
3,861
0,0596
0,243
А1
21,501
21,501
- 0,0002
26,107
26,867
Регресионен коефициент
А2
189,80
189,79
- 0,0000002
157,308
76,247
- 0,0263
1537,13
А3
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(продължение)
Характеристика на модела
Стандартна грешка на регресионния коефициент

Критерий за значимост на
регресионния коефициент

mАо
mА1
mА2
mА3
tm
ta1
ta2

(14)
0,0903
3,2698
47,291

(15)
0,167
3,379
66,455
980,930
1,97
6,362
2,856

1,97
6,575
4,013

(17)
0,125
3,758
41,446

1,97
- 6,081
- 1,476

1,98
6,946
3,795

(18)
0,204
3,812
82,605
1355,68
1,98
7,047
0,923

- 0,00003

ta3
Коефициент на многофакторната корелация, детерминация и интердетерминация
Стандартна грешка на R
Критерий за значимост на
многофакторен корелационен коефициент

Уравнения
(16)
0,153
0,000003
0,0000002

R
R2

1,133

0,892
0,795

0,892
0,795

0,725
0,526

0,922
0,850

0,923
0,852

1-R

2

0,205

0,205

0,474

0,150

0,148

mR
F1m

0,015
3,04

0,015
3,04

0,034
3,09

0,011
3,09

0,011
3,09

F2ем

364,5

364,5

52,2

266,3

270,5

Стандартна гр. на оценката

Sy

0,601

0,602

0,292

0,518

0,517

Критерий за адекватност на
моделите

F1m
F2ем

3,04
365,5

3,04
242,4

3,09
52,2

3,09
266,9

3,09
178,9

Табл. 4. Сравнителни данни на многофакторните и еднофакторните корелационни коефициенти
СредБонитети
Характеристика на модела
но
Ia
I
II
III
IV
Множествено-корелационни коефициенти Ry/x1/x4
Множествено-корелационен коефициент Ry/x1/x4 за модел (1)
0,765 0,762 0,715 0,689 0,725
0,731
Множествено-корелационен коефициент Ry/x1/x4 за модел (2)
0,924 0,901 0,912 0,892 0,922
0,910
Множествено-корелационен коефициент Ry/x1/x4 за модел (3)
0,925 0,908 0,912 0,892 0,923
0,912
Еднофакторни корелационни коефициенти Ry/xi
Еднофакторен корелационен коефициент за y=f(Acp.)
0,900 0,913 0,901 0,893 0,876
0,897
Еднофакторен корелационен коефициент за y=f(Vha)
0,905 0,890 0,888 0,865 0,880
0,886

Сравнителните данни показват, че:
- Съгласно степенуването в математическата статистика [2, 6, 9] множествено корелационните коефициенти при всички
бонитети за моделите (2) и (3) са близки
и много големи (Ry>0,9) до големи
(Ry>0,7) само при ІІІ бонитет.
- Множествено-корелационните коефициенти са по-големи (не много по-големи) и
от най-големия еднофакторен корелационен коефициент. А това представлява
едно от изискванията при реализиране на
многофакторната регресия [7].
- Модел (3), при който има включени взаимдействащи си фактори (X1X4) не показва почти никакво различие в сравнение с
модел (2). Незначителното му подобрение при някои бонитети не го прави поадекватен, тъй като както ще видим понататък голяма част от регресионните
коефициенти са незначими. Така, че от
гледна точка на този обобщаващ статистически показател следва да се даде водещо място на хиперболичния модел (2).

На второ място нашето внимание ще бъде
насочено към проверка на адекватността на
моделите. Това е необходимо да се направи,
тъй като при всички случаи съществува риск
изпробваните от нас модели да не бъдат достатъчно точни за целите на анализа. За тази проверка има две възможности – едната се основа12
, а
 22
другата на стандартната грешка на оценката
(Sy). И за двата показателя F1 и Sy има данни,
които са посочени в табл.1, 2 и 3.
Емпирическата характеристика на посоченото дисперсионно отношение (F1) в табл.1, 2 и 3
показва, че при всички бонитети моделите (1),
(2) и (3) са адекватни. Но в този случай възниква
въпросът, кой от тези адекватни модели дава
най-малка грешка, т.е. е най-подходящ. Отговор
на този въпрос ще потърсим в следните сравнителни данни в табл. 5.
Сравнителните данни (табл. 5) показват, че
теоретично обобщаващата стандартна грешка
на модел (2) и (3) при всички бонитети е почти

ва на дисперсионното отношение F1 
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Табл. 5. Стандартна грешка при многофакторните и еднофакторните модели
Бонитети
Характеристика
Ia
I
II
III
IV
Многофакторна стандартна грешка на оценка - Sy
Теор. станд. грешка Sy – модел (1)
1,088 1,010 1,059 0,966 0,921
Теор. станд. грешка Sy – модел (2)
0,647 0,675 0,622 0,601 0,518
Теор. станд. грешка Sy – модел (3)
0,850 0,653 0,622 0,602 0,517
Теор. ср. процентна грешка Pzv%
19,9
21,7
21,4
26,2
19,8
Еднофакторнa стандартна грешка на оценка - Sy
Еднофакторнa стандартна грешка за y=f(Vha.)
0,713 0,710 0,695 0,664 0,634
Теор. ср. процентна грешка Pzv%
21,9
22,9
24,0
29,1
24,1

еднаква и по-благоприятна от тази на модел (1).
Стандартната грешка на оценката на модел (2)
е по-благодприятна от тази на еднофакторната
връзка. По-благоприятна е и средната от всички
бонитети стандартна грешка (Sy=0,613) на модел (2) при многофакторната, отколкото същата
при еднофакторната (Sy=0,683). Така стои въпросът и с теоретичната средна процентна грешка – при многофакторната регресия тя е
Pzv%=21,6, а при еднофакторната Pzv%=23,6. Поблагоприятните резултати на стандартната и
процентна грешка при многофакторната в сравнение с еднофакторната е още едно доказателство, че многофакторната регресия е оправдана
[8]. Това ще стане безспорно, ако се потвърди
от анализа на регресионните коефициенти за
значимост.
На трето място се налага проверката на регресионните коефициенти за значимост. „t”регресионните коефициенти измерват промени-

Средно

0,613
21,6
0,683
23,6

те, които настъпват в процента на текущия масов прираст( Z тv % ) при всяка единица изменение
на факторите. За модел (2) при всички бонитети
регресионните коефициенти са значими, тъй
като емпиричната характеристика (Feм) е поголяма от теоретичната (Fm), т.е. (табл. 1, 2 и 3).
Докато при модели (1) и (3) те в повечето случаи са незначими, тъй като Feм<Fm. Така, че това
е третият по ред обобщаващ статистически показател, който показва, че таксационната връзка
се отразява най-добре от модел (2).
На четвърто място нашето внимание е насочено към установяване на приноса на отделните
фактори върху зависимата променлива – процента на текущия масов прираст. Този принос
се определя чрез така наречения коефициент
на еластичност (Еаi) (табл. 6).

Табл. 6. Характеристика на коефициентите на еластичност
Коефициент на
Бонитети
Модел
еластичност
Ia
I
II
III
IV
Еа1
2
0,168
0,153
0,160
0,132
0,150
Еа2
2
0,443
0,582
0,323
0,251
0,249

например, ако се разгледа коефициента на регресията пред х1 (това е Ао1,2 за уравнение (5)),
ще се види, че при увеличение на средната
възраст с 1 година и елиминиране на фактора
на (Х4) – процента на текущия масов прираст ще
се намали с 31,9. Ако се вземе другият коефициент на регресията Ао2,1 за същото уравнение,
то с увеличение на дървесния запас с 1 m3 на
хектар и елиминиране на влиянието на средната възраст (Х1) процента на текущия масов прираст ще се намали още с 640,1. Аналогична
оценка може да се направи и за коефициентите
на останалите регресионни уравнения.
Обобщаващите статистически показатели
показаха, че връзката на процента на текущия
масов прираст със средната възраст (х1) и дървесния запас на хектар (х4) е много голяма и
устойчива. Това ни позволи да проследим (по
уравнението на модел (2) за всички бонитети)

Данните от табл. 6 показват, че най-голямо
влияние върху процента на текущия масов прираст при модел (2) оказва дървесният запас на
хектар (Х4), следван от средната възраст (Х1).
На пето място нашето внимание е насочено
към характеризиране на алгебричните знаци
пред регресионните коефициенти и средните
промени в процента на текущия масов прираст
( Z тv % ) при промяна на всеки един от факторите
с единица. Алгебричните знаци пред регресионните коефициенти са едни и същи и си запазват
посоката на действие при всички бонитети за
модел (2). Колкото се отнася до регресионните
коефициенти има една особеност, че параметърът А1 отразява влиянието на фактора (Х1) върху процента на текущия масов прираст ( Z тv % ),
при условие, че параметърът А2 (запас на хектар) отчита влиянието на фактора (Х4). Така
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ващи на модел (2) при опитната проверка показаха задоволителни резултати за насаждения
до към 80 години и резултати, които силно се
отклоняват от действителния текущ масов прираст за насаждения на възраст над 80 години.
Това може да се обясни с немалката величина
на теоретичната средна процентна грешка –
21,6%. Аналогичен резултат е получен от Антанайтис и др. [1] - Pzv=20-25%.

изменението на процента на текущия масов
прираст в зависимост от средната възраст (Х1)
(табл. 7, фиг. 1) и в зависимост от дървесния
запас на хектар (Х4) (табл. 7, фиг. 2). Въпреки,
че средните данни (от всички бонитети) за множествения
корелационен
коефициент
(Ry/х1/х4=0,910) и стандартната грешка на оценката (Sy/х1/х4) са благоприятни, изчислените прирастни коефициенти по уравненията съответст-

Табл. 7. Прирастни коефициенти в зависимост от средната възраст и средния дървесен запас на 1 хектар, по бонитети
Ia
I
II
III
IV
Aср
Vha
Pzv
Vha
Pzv
Vha
Pzv
Vha
Pzv
Vha
Pzv
20
112
5,15
91
5,88
72
6,61
52
7,34
38
8,07
30
224
2,96
176
3,276
136
3,591
100
3,907
72
4,222
40
339
2
267
2,192
208
2,384
154
2,575
112
2,767
50
447
1,464
353
1,612
274
1,761
206
1,91
153
2,058
60
538
1,182
426
1,303
332
1,424
251
1,544
193
1,665
70
616
0,996
487
1,102
383
1,208
290
1,314
224
1,42
80
680
0,869
540
0,971
426
1,072
325
1,174
251
1,276
90
736
0,775
585
0,881
463
0,986
354
1,092
274
1,198
100
785
0,704
625
0,812
494
0,921
380
1,029
293
1,137
110
825
0,649
660
0,759
520
0,869
402
0,979
308
1,089
120
857
0,605
684
0,718
542
0,83
418
0,942
318
1,055
130
881
0,571
705
0,685
558
0,798
432
0,912
326
1,026
140
895
0,546
716
0,661
570
0,776
442
0,891
328
1,006

Фиг. 1. Изменението на процента на текущия масов прираст в зависимост от средната възраст
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Фиг. 2. Изменението на процента на текущия масов прираст в зависимост зависимост от дървесния запас
на хектар

Този резултат още веднъж потвърждава, че
не всички множествено-корелационни връзки за
определяне на текущия масов прираст имат
еднакво практическо значение. Такива случаи
бяха установени и в едни по-предишни изследвания, където текущия масов прираст беше разгледан в зависимост от други фактори [3, 4].
Многофакторните модели за изразяване на
връзката на текущия масов прираст дават благоприятни резултати само когато множественокорелационния коефициент (Ryi) е по-малък от
0,950. Затова изследваната от нас връзка на
текущия масов прираст с многофакторните модели няма голямо практическо значение, поради
което получените резултати препоръчваме да
се използват само за някои приблизителни разчети.
В заключение могат да се направят следните
изводи:
1. С изпробването на трите модела (1), (2) и(3)
на тази връзка се установи, че найподходящия модел е (2).
2. Множествено-корелационните коефициенти
за модел (2) за почти всички бонитети са
много големи (за Іа бон. Ry=0,924; за І бон.
Ry=0,901; за ІІ бон. Ry=0,912; за ІІІ бон.
Ry=0,892; за ІV бон. Ry=0,922).
3. Регресионните и множествено-корелационните коефициенти за модел (2) при всички
бонитети са значими, а стандартната грешка
на оценката е малка (задоволителна).
4. Избраните фактори са значими и са измерими.

5. Частните коефициенти на еластичност показват, че най-голямо влияние върху процента на текущия масов прираст при всички
бонитети оказва дървесният запас на хектар
(Х4), следван от средната възраст (Х1).
6. Установената много голяма многофакторна
регресионна връзка (Ry/х1/х4=0,910) може да
се използва при прогнозирането за получаването на приблизителни разчети.
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ONCE MORE ABOUT THE QUESTION OF ESTIMATION OF THE SIMULTANEOUS
COMPLEX INFLUENCE OF SOME STAND CHARACTERISTICS FOR SCOTS PINE
STANDS
Evgeni Dimitrov1, Yavor Poryazov1, Toma Tonchev1, Ivaylo Markov2, Ilko Dobrichov1,
Geno Peev2
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
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Abstract
In this paper a simultaneous complex influence of age (X1) and stand volume per hectare (X4) on percent of current
volume increment for Scots pine stands was examined. For realization of this three models (1), (2) and (3) were used.
The parameters of these models were derived for each site classes. The necessary information originates from 946
Scots pine stands as follows: for Іа class – 291 cases; for І class – 621; for IІ class – 1062; for IIІ class – 573 and for IV
class – 291. The analysis of the data showed that the most adequate from the examined models was hyperbolic multiple
model (2). The multiple correlation coefficient (Ry/x1/х4) for model (2) is very high and varies as follows: for Іа class –
0.924; for І class – 0.961; for IІ class – 0.912; for IIІ class – 0.892 and for IV class – 0.922. Respectively of this standard
error of estimation (Sy/x1/x4) varies by site classes from 0.518 to 0.647. The regression’s and multiple-regression coefficients are significant. The biggest influence on percent of current volume increment has volume per hectare (X4), followed by the age (X1). Because of the high value of the percent error (21.6%) presented increment coefficient by site
classes could be treated as tentative figures.
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Abstract
В настоящето изследване е проучен строежа по височина на общо 127 пробни площи, заложени в естествени,
относително едновъзрастни, зрели и средновъзрастни букови дендроценози в Западна и Средна Стара планина
(района на с. Бързия, Петрохан, гр. Вършец, с. Рибарица, ДГС „Габрово”), а също така и от Пирин планина (района на с. Корница). Целта на изследването е да се анализира строежа на естествени букови дендроценози по
височина с оглед моделиране на запаса и сортиментната им структура. Изследвани са кривите на височините
или кривите на строеж по височина за двете възрастови групи естествени букови дендроценози – зрели и средновъзрастни. За изследване поведението на кривите и по-точно стръмността на кривите по отношение на абсцисната ос, беше приложен специално разработения в българската таксационна наука метод – метода на натуралните показатели на Ю. Духовников. Установено е наличието на три групи криви според степента на стръмност, а именно: полегати криви, характерни за дендроценозите с нулев натурален показател (ННП) SHo≥1,1;
полустръмни криви с 0,86≤SHo≤1,09; и стръмни криви със SНo≤0,85. Стръмността на кривите на височините е
важна характеристика на строежа по височина, тъй като е свързана с прираста по височина, респ. с обема и
сортиментната структура на дендроценозите. За двете възрастови групи беше изследвано разпределението по
типове на стръмност в два сценария на изследване – поотделно и съвместно. При това изследване бяха получени едни и същи разпределения в двата сценария за отделните категории по възраст. Получените резултати дават основание строежа по височина на дендроценозите да се изследва съвместно по метода на натуралните
показатели. Средните криви на нормалните показатели, важен параметър при използване МНП, са представени
като резултат. Направено е заключението, че строежа по височина на естествените букови дендроценози, както
и произтичащите от него модели, може да бъде разглеждан по типове на стръмност на кривите на височините.
Изследванията за строежа по височина може да се провеждат независимо от възрастта на дендроценозите.
Ключови думи: букови дендроценози, строеж по височина, стръмнина на кривите, типове на стръмност.
Key words: beech dendrocoenoses, height structure, declivity of curves, tip of declivity.
JEL: Q23.

7, 10-13]. Е. Димитров [1] привежда заключението на Третяков [12] 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 е така наречения закон за единството в
строежа на насажденията. По-важните резултати във връзка със строежа на дървостоите по
височина, установени от отделните изследователи са следните:
- Михов [5] указва на необходимостта от
изравняване кривите на височините чрез
уравнение на парабола, с помощта на
полином от някаква степен или логаритмична функция, което беше приложено с
успех в настоящето изследване.
- Тюрин [13] в своите изследвания използва вместо абсолютните височини за отделните степени на дебелина относителни височини, които се получават чрез деление на отделните височини на средната и също така естествените степени на
дебелина вместо абсолютните, което
прилагаме и ние тук. Тюрин е установил

Увод
Важен въпрос за всяка гора е възможността
да бъде оценен запаса и сортиментната й
структура, и то по възможност най-лесно, точно
и бързо. Поради това важен е въпроса за постоянното усъвършенстване на нормативносправочната база в горите, моделите и таблиците. Ето защо усъвършенстването на знанията
за закономерностите в растежа и строежа на
горските дендроценози са постоянна научна
потребност. Във връзка с това в настоящето
изследване беше изследван строежа по височина на естествени букови дендроценози за различни възрастови категории.
Естествените буковите дендроценози заемат
сравнително голяма площ от горите в България
и са едни от най-високопродуктивните естествени трайни насаждения. Тези гори имат както
така
водоохраннодървопроизводствено,
защитно 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 [1, 3-
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за еднородни, чисти, едновъзрастни дървостои от всички дървесни видове Единна средна крива на относителните височини.
Димитров [1] изтъква, че относителните
височини (наречени още редукционни
числа) в Единната крива на относителните височини на Тюрин се нуждаят от
уточняване.
Тончев [11], сравнявайки средната крива
на относителните височини на изследваните от него издънкови букови дървостои
с Единната средна крива на Тюрин, установява различия, които говорят за специфика, произтичаща от дървесния вид и
произхода на дендроценозите.

показатели дава възможност поведението на
дадена изследвана крива да се индикира посредством едно число – коефициент на права. От
кривите на нормалните числа беше изчислена
средна крива на нормалните числа (qxср) за отделните съвкупности криви. По-нататък всяка
крива на нормалните числа (qxi) се дели на
средната (qxср) и се получават правите на натуралните числа, чиито коефициенти са наречени
натурални показатели.
Целта на изследването е да се анализира
строежа по височина на естествените букови
дендроценози в зависимост от възрастта на
дендроценозите, да се установят особености и
закономерности, които да бъдат основа на моделиране на запаса и сортиментната им структура.

Обекти, методи и цел
Строежа по височина в настоящето изследване се проучва на базата на общо 127 пробни
площи, заложени в естествени, относително
едновъзрастни, зрели и средновъзрастни букови дендроценози в Западна и Средна Стара
планина (района на с. Бързия, Петрохан, гр.
Вършец, с. Рибарица, ДГС „Габрово”), а също
така и от Пирин планина (района на с. Корница).
За всяка пробна площ бяха изчислени естествени степени на дебелина (ЕСД) по Тюрин [13],
които се получават като абсолютните степени
на дебелина се разделят на средния диаметър,
което позволява унификация на абсцисните
точки на кривите на строежа по височина. Кривите на височините бяха достоверно изравнени
и абсолютните височини за отделните степени
бяха превърнати в относителни височини чрез
разделянето им на средната височина, която от
своя страна отговаря на средния диаметър на
насаждението. Кривите на височините в този си
вид са фактически и криви на нормалните числа
– етап от изчисленията по метода на натуралните показатели [2]. Метода на натуралните

Резултати и обсъждания
1. Типове на строеж по височина според наклона (или стръмността) на кривите на височините
За изследваните пробни площи, по указания
метод, бяха получени нулевите натурални
показатели, които се използват за характеризиране на кривите за строежа по височина, или
кривите на височините на естествените букови
дендроценози, и те са поместени в табл. 1. Поведението на кривите на височините се изследва по показателя наклон на кривата по отношение на абсцисната ос – височината в зависимост
от степените на дебелина. Колкото ъгъла на
наклона е по-голям, толкова по-стръмна е кривата и тук сме въвели понятието стръмност на
кривата. Стръмността на кривите говори за
разликата във височините на две и повече
степени на дебелина, и по-голяма е тази разлика, когато кривите са по-стръмни. По-стръмната
крива говори за по-висок прираст по височина,
и обратно – на по-полегатите криви отговаря помалък прираст.

Табл. 1. Стойности на нулевите натурални показатели за строежа по ВИСОЧИНА (SHo) на буковите
дендроценози в зависимост от възрастта и средната крива на нормалните
Нулеви натурални показатели според възрастта и средната крива на нормалните числа – отделна или
обща
Зрели дендроценози
Средновъзрастни и млади
ОтОтОбОбОтОбОтОбОтОбОтОбN
N
N
N
N
N
делна ща
делна ща
делна ща
делна ща
делна ща
делна ща
1 1,23
1,25 23 0,74
0,75 45 1,10
1,12 67 1,25
1,27 1
1,26
1,25 23 0,74
0,73
2 1,02
1,03 24 0,99
1,01 46 1,03
1,05 68 1,07
1,09 2
1,37
1,36 24 1,05
1,03
3 0,94
0,95 25 1,27
1,29 47 1,21
1,22 69 1,27
1,29 3
1,16
1,14 25 1,22
1,20
4 0,79
0,80 26 0,67
0,68 48 1,02
1,03 70 1,03
1,05 4
1,03
1,02 26 2,16
2,15
5 0,99
1,00 27 1,00
1,01 49 0,99
1,01 71 0,92
0,93 5
1,01
1,00 27 1,18
1,17
6 0,96
0,98 28 0,94
0,95 50 1,03
1,05 72 1,09
1,10 6
0,99
0,97 28 0,78
0,77
7 0,80
0,82 29 1,03
1,04 51 0,99
1,00 73 1,27
1,28 7
1,08
1,07 29 0,98
0,97
8 0,88
0,90 30 1,17
1,18 52 1,00
1,01 74 1,06
1,07 8
0,85
0,84 30 1,14
1,13
9 1,03
1,04 31 0,98
0,99 53 0,86
0,87 75 1,12
1,13 9
1,03
1,02 31 0,95
0,94
10 0,91
0,93 32 0,94
0,95 54 1,19
1,20 76 1,19
1,20 10 1,01
0,99 32 0,75
0,74
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(продължение)
Нулеви натурални показатели според възрастта и средната крива на нормалните числа – отделна или
обща
Зрели дендроценози
Средновъзрастни и млади
ОбОбОтОтОтОбОтОбОтОбОтОбN
N
N
N
N
N
делна ща
делна ща
делна ща
делна ща
делна ща
делна ща
11 0,91
0,93 33 0,94
0,95 55 1,07
1,08 77 1,14
1,15 11 0,94
0,92 33 0,99
0,98
12 0,88
0,89 34 0,98
1,00 56 0,97
0,99 78 0,99
1,00 12 0,75
0,74 34 0,97
0,96
13 1,07
1,08 35 1,03
1,04 57 1,12
1,13 79 1,07
1,08 13 0,89
0,88 35 1,02
1,00
14 1,14
1,15 36 1,02
1,03 58 1,08
1,09 80 0,98
0,99 14 0,94
0,93 36 0,93
0,92
15 0,95
0,97 37 0,91
0,92 59 0,93
0,95 81 0,94
0,95 15 1,03
1,01 37 1,06
1,05
16 1,05
1,07 38 0,87
0,88 60 0,93
0,94 82 0,67
0,69 16 0,91
0,89 38 0,85
0,84
17 1,02
1,03 39 1,02
1,03 61 1,03
1,05 83 1,01
1,02 17 0,76
0,75 39 0,97
0,96
18 1,01
1,02 40 0,93
0,95 62 1,00
1,02 84 1,01
1,02 18 0,89
0,88 40 0,88
0,87
19 0,85
0,86 41 1,11
1,12 63 1,06
1,07 85 0,95
0,97 19 1,06
1,04 41 0,91
0,90
20 0,67
0,69 42 1,01
1,02 64 0,80
0,81 86 0,99
1,00 20 0,83
0,81
21 1,13
1,15 43 0,99
1,01 65 0,97
0,98 87 0,95
0,96 21 0,91
0,90
22 0,71
0,72 44 1,05
1,07 66 1,12
1,13
22 0,74
0,73

Както се вижда от табл. 1 стойностите на
нулевите натурални показатели варират за
цялата съвкупност и независимо от възрастовите групи в интервала от 0,67 до 2,16. В зависимост от стойностите на нулевите натурални
показатели (ННП) за строежа по височина
(SHo) извършихме групирането им в три групи,
а именно: SHo≤0,85; 0,86≤SHo≤1,09 и SHo≥1,1.
Установихме точното съответствие между величините на натуралните показатели и стръмВисочина, m

Височина, m

ността на кривите на височините, а именно –
на малките натурални показатели съответстват стръмни криви; на големите – полегати
криви и според обособените интервали фактически са налице три типа криви на височините
– стръмни, полустръмни и полегати. Тези
три типа криви и съответствието им на стойностите на нулевите натурални показатели SHo могат да се видят на следващите три фигури (фиг. 1, 2 и 3).

Естествени степени на дебелина (ЕСД)

Фиг. 1. Стръмен тип на строеж по височина
(SHo≤0,85) в сравнение с полустръмния тип
(0,86≤SHo≤1,09)

Фиг. 2. Полегат тип на строеж по височина
(SHo≤0,85) в сравнение с полустръмния тип
(0,86≤SHo≤1,09)

Височина, m

Естествени степени на дебелина (ЕСД)

Естествени степени на дебелина (ЕСД)

Фиг. 3. Полегатия тип на строеж по височина (SHo≥1,1)/ в сравнение със стръмния тип (SHo≤0,85)
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От фиг. 1 се вижда, че на малките стойности
отговаря стръмни криви – по-стръмни от средния, полустръмен тип, чиито натурални показатели са около 1-ца; от фиг. 2 – обратно, на големите стойности на ННП отговарят криви с
полегата форма, което означава, че прирастът е
по-малък, растежа е бил по-слабо интензивен,
като цяло; а на фиг. 3 се вижда рязкото различие между полегатите криви (големи ННП) и
стръмните криви (малки ННП). От дендроценози
с по-стръмните криви на строеж по височина
може да се очаква по-висок запас и по-добра
сортиментна структура. Сравнено с растежа на
естествените букови дендроценози от същите
райони при по-ранни изследвания [8] беше получена по-висока производителност за тези от
типа на растеж с късна кулминация на прираста, които се индикират също с по-малките стой-

ности на ННП, но отнасящи се вече за растежа
по височина. Тази констатация съвпада също с
по-доброто интерпретиране на по-стръмните
криви на строеж по височина.
По-нататък беше изследвано влиянието на
възрастовата принадлежност върху разпределението по типове на стръмност на изследваните криви на височините. Изследваните букови
насаждения бяха разпределени по типове на
стръмност според величината на ННП, изхождайки от установената по-горе скала, и това
разпределение е извършено за два сценария на
изчисление на нулевите натурални показатели –
отделно за зрелите, и средновъзрастните и
младите, дендроценози и при съвместно разглеждане на двете съвкупности. Резултатите от
разпределението са представени в табл. 2.

Табл. 2. Стръмност на кривите на строежа по височина при различните съвкупности при два сценария на
проучване
Отделно проучване за
Съвместно проучване,
Стръмност на
Всичко
Всичко
двете съвкупности
една съвкупност
кривите на
%
%
ПП
ПП
Средновъзрастни
Средновъзрастни
височините
Зрели
Зрели
и млади
и млади
Полегати
17
7
24
19
18
7
25
20
Полустръмни
60
25
85
66
62
25
87
68
Стръмни
10
9
19
15
7
9
16
13
Общо
87
41
128
100
87
41
128
100

От Табл. 2 се вижда, че за двете възрастови
групи (зрели; средновъзрастни и млади) при
двата вида проучвания – в отделни съвкупности
и в една – се наблюдава почти едно и също
разпределение на пробните площи по тип на
стръмност. И още се наблюдава при двете
разглеждания и за двете възрастови групи силно преобладаваща СРЕДНА стръмност (полустръмен тип на кривите). Вижда се, че към полустръмния тип се отнасят общо 66% от дендроценозите при отделното разглеждане и – 68%
при съвместното.

2. Сравнение на средните криви на относителните височини (кривите на нормалните
числа) за естествените букови дендроценози
с Единната крива на височините на Тюрин
В табл. 3 е извършено сравнение между нашите средни относителни криви на височините
или средните криви на нормалните числа със
Средната единна крива на относителните височини на Тюрин, отнасяща се за всички дървесни
видове.

Табл. 3. Средни криви на нормалните числа за изследваните съвкупности естествени букови
дендроценози
Естествени степени на дебелина
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
SNo
Възрастови групи
Средни криви на нормалните числа (относителните височини)
за строежа по височина
Зрели
0,87
0,79
0,85
0,91
0,96
1,00
1,04
1,07
1,09
1,11
Средновъзрастни
0,89
0,77
0,84
0,91
0,97
1,00
1,03
1,07
1,09
1,13
Обща средна
0,88
0,78
0,85
0,91
0,96
1,00
1,03
1,07
1,09
1,12
Средна на Тюрин
1,00
0,85
0,89
0,93
0,97
1,00
1,03
1,06
1,08
1,10

Както се вижда от таблица 3, нашите средни
са твърде близки до тази на Тюрин, което го
показват и изчислените нулеви натурални показатели – 0,87÷0,89, които са близки до Средната
на Тюрин, за която SHo=1,0. Това е важна конс-

татация за възможността да бъде възприета
единна средна крива на височините за повече
от един дървесен вид и за разработване на
СРЕДНИ разредни криви на височините за повече от един дървесен вид. Знае се, че разред-
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ните криви са в основата на кубирането и сортиментирането.

както и за разработване общи модели на запасите и сортиментната им структура.

Изводи
- За изследваните букови средновъзрастни
и зрели дендроценози беше установено
наличието на три типа криви за строеж по
височина – стръмни криви, полустръмни
и полегати; на стръмните криви отговарят
малките стойности на нулевите натурални показатели – SNo≤0,85; на полустръмните криви отговарят средните стойности
– в интервала 0,86≤SHo≤1,09; на полегатите – големите стойности на ННП,
SHo≥1,1.
- От почти еднаквото разпределение на
изследваните дендроценози по стръмност на кривите на строежа по височина,
когато те се изследват по възрастови
групи и общо (независимо от възрастта)
следва извода, че строежа на дендроценозите по височина не зависи от възрастта.
- Налице е явно преобладание на дендроценозите от средния или полустръмен
тип на кривите на височините, което е основание за общо и средно разглеждане
на кривите на височините на изследваните дендроценози при разработване на
модели.
- Получените средни относителни криви на
височините и Единната средна крива на
височините на Тюрин са твърде близки,
което говори в полза на съставяне на
ОБЩИ разредни криви на височините за
повече от един дървесен вид, както и
произтичащите от тях модели за оценка
на запаса и сортиментната структура на
естествените букови дендроценози.
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Заключение
Получените резултати доказват възможността за създаване на общи разредни криви на
височините на повече от един дървесен вид,

COMPARATIVE STUDIES ON STRUCTURE OF NATURAL MATURAL AND
MIDDLE-AGED BEECH DENDROCOENOSES BY HEIGHT
1
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Forest Research Institute, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria
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Abstract

In the following study the structure according to height has been studied of a total of 127 sample areas of natural
middle-aged and mature beech dendrocoenoses located in the regions of The West and Middle Stara Planina mountain
`the region of Burziya village, Petrohan, in the city of Varshets, Ribaritsa village, Forestry enterprise “Gabrovo”) and also
in The Pirin mountain (in the region of Kornitsa village). The purpose of this study is to have the height structure of

80

Румен Петрин, Ивайло Марков, Иван Михов

natural beech dendrocoenoses studied so that a model can be created of their amount and assortment. The size curves
or the structure curves of the two main groups: middle-aged and mature natural beech dendrocoenoses have been
objects of the study. In the process of the study of the curve and more specifically the declivity, a special method
developed by the Bulgarian taxation science, was used – The Method of the Natural Indicators by Y. Duhovnikov. Three
groups have been discovered according to the declivity: slanting curves that are typical for the dendrocoenoses with
natural zero indicators (NZI) of SHo≥1.1; semi-slanting, typical for the dendrocoenoses with 0.86≤SHo≤1.09; and with
steep curves with SНo≤0.85. The declivity of the curves of height is very important to the overall characteristics of
increase and size because they are connected to the assortment and mass of the dendrocoenoses. For the two age
groups were made two types of studies of the declivity in two cases – individually and altogether. After this study the
results of distribution were the same for both scenarios. The results give a reason for the dendrocoenoses' structure
according to height to be studied altogether using the method of natural indicators. The average curves of the normal
indicators, an important indicator when using MNI (method of natural indicators), are presented as a result. A conclusion
has been made which states that the height structure of natural beech dendrocoenoses and also the models that lead
their beginning from them, can be studied separately for the separate types of declivity of the height curves. The studies
for height structure can be done regardless of the dendrocoenoses' age.
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УСТОЙЧИВОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ГОРСКО-ДЪРВЕСНИТЕ РАСТЕНИЯ И
ЛИСТОМИНИРАЩИТЕ НАСЕКОМИ – ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР
Петя Димитрова-Матева
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Резюме
Взаимодействието между листоминиращо насекомо и растение-гостоприемник е сложно и динамично. Развиващата се в листата ларва причинява загуба на паренхим без да има физическа загуба на листна площ. Тя отделя нетипични за гостоприемника биохимични вещества, като така се активира синтеза на свързани със стреса
протеини. Растенията, от своя страна, имат изградени механични и ензимни защитни системи, които да ги направят устойчиви на нападенията от насекоми. Веднъж нападнати те се опитват да преодолеят този стрес, а така
въздействат и върху насекомото. Настоящата работа разглежда проучванията на тези сложни връзки и дава насоки за следващи изследвания.
Ключови думи: листоминиращи насекоми, горско-дървесни растения, взаимодействие, устойчивост, стрес,
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част от листната повърхност, листоминиращите
видове остават характерни, ясно забележими
хранителни канали, дори и след като индивидите са напуснали листата. Някои мини са със
специфична форма, което улеснява разпознаване на причиняващия ги вид. Всичко това
обуславя сравнително доброто и лесно проучване видовия състав на миниращите насекоми Hering [66-69], Askew и Shaw [31, 32]; Powell [89];
Askew [30]; Connor et. al. [45]; Auerbach и
Simberloff [34, 35]; Faeth [55-59]; Stiling et. al. [91];
Bultman & Faeth [37-42]; Hespenheide [70],
Connor & Taverner [44]; Eber [53].
У нас фаунистични проучвания, в частност на
листоминиращите, са правили: Дреновски [6];
Чорбаджиев [19-27]; Буреш и Тулешков [3];
Стефанов [13, 14]; Зашев [7, 8]; Тулешков [18];
Иванов [9]; Тренчев и Томов [17]; Томов [15; 16];
Tomov & Trenchev [93]; Димитрова, П., Овчаров,
Д. [4]; Димитрова, П. [5]; Dimitrova, P. [49] и др.
Сравнително по-малко са изследванията
свързани с взаимодействието на горскодървесните видове и листоминиращите насекоми по тях, както и устойчивостта им едно спрямо
друго.

Увод
Миниращите насекоми са едни от наймалките растителноядни животни, известни още
като вътрешни растителни паразити или ендофитофаги [87]. Те засягат различни части на
растенията, но проучването на листоминиращите насекоми е приоритетно, тъй като листата са
основните фотосинтезиращи органи.
Ларвите на листоминиращите насекоми
изяждат листния паренхим като оставят незасегнати двата епидермиса и образуват празнина
в листа, наричана „мина”. Понякога в мините се
наблюдават какавиди и дори имаго, тъй като
някои видове какавидират и имагинират вътре.
Листната мина подсигурява храна и убежище за
миниращите ларви; защитава ги от измененията
в условията на околната среда (като хидротермичен баланс, ултравиолетова радиация, отмиване от вода или преместване от вятър); защитава ги от естествените им врагове и им помага
да избегнат структурните и химични защитни
механизми на растението-гостоприемник, концентрирани в определени тъкани на листата.
Предимствата за листоминиращите спрямо
външнохранещите се насекоми са: слабо разпространение на болестни инфекции; микроклимат с ниско изпарение и оттук защита срещу
изсъхване; епидермална защита срещу директни и индиректни влияния на ултравиолетовата
радиация. Недостатъците са слаба до почти
никаква мобилност, водеща до висока смъртност от паразитоиди; висока смъртност, свързана с преждевременното опадане на листата;
сравнително малки размери на тялото и ниска
плодовитост [66, 67, 44, 87].
За разлика от външнохранещите се растителноядни насекоми, които унищожават голяма

1. Механизъм на действие на листоминиращата ларва/имаго
Минирането на която и да е част от растението, оказва влияние върху здравословното му
състояние. Този ефект се определя и оценява
като неизпълнение в срок на физиологичните,
биохимични, растежни и репродуктивни процеси
на тревните и горскодървесни видове [85, 48,
83]. С храненето си листоминиращите насекоми
нарушават потока на соковете в растителните
части; изяждат значителна част от фотосинте-
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зиращия апарат; пренасят микроорганизми,
причиняващи заболявания на растениятагостоприемници и т.н. [90]. Листата като цяло не
загиват, но редуцираната фотосинтезиращата
повърхност води до намаляване годишния прираст на дървото [66]. При декоративните видове
се наблюдават и естетични промени, например
асиметричен растеж на листата, вследствие
снасяне на яйца в началните етапи на развитие
на петурата [66]. Проучвания показват, че това е
свързано и с по-ниско ниво на танини и
повишeно количество азот в тези листа [83, 46].
Ефектът от листоминиращата дейност на насекомите зависи до голяма степен от периода
на яйцеснасяне и миниране, степента на развитие на листата и разположението на мината
спрямо проводящата система на листата [66].
Най-големи са щетите, причинени от вредители,
хранещи се през пролетта, когато е и интензивния растеж на растенията [1, 2]. Смята се, че
листоминиращите видове от р. Orchestes могат
да имат унищожителен ефект върху горите и да
редуцират растежа и да причинят преждевременното опадане на листата по-рано от месец
юни [66]. На места, където има голяма честота
на нападение от буковия скокльо Orchestes fagi
L., се наблюдава липсата на естествено буково
възобновяване [80]. В лабораторни условия
Сталев [12] отчита загубите на прираст при
обезлистване на фиданки от източен бук, имитирайки обезлистване. Резултатите показват, че
слабото обезлистване има положителен ефект
върху прираста, но продължителното и по-силно
нападение редуцира теглото на фитомасата.
Авторът стига до извода, че обезлистването
причинено от комплекса листогризещи и листоминиращи насекоми, може да доведе до сериозни промени. Тук, обаче, не се отчита биохимичното взаимодействие между листоминиращия вид и растението-гостоприемник.
Свързаните със сезона от годината и възрастта на дърветата качествени показатели в
листата [11] могат да обяснят защо много насекоми са специализирани сезонно [43]. Тяхната
активност е ограничена в рамките на такива условия, в които има благоприятна среда за яйцеснасяне и хранене [56, 57, 88]. От особено
значение са количествата на разтворими захари,
общ азот, разтворими протеини и вода, които са
в сравнително големи количества в младите,
активно растящи листа. Установено е, че промените в листната химия въздействат на женските на буковия скокльо, като променят плодовитостта им, което води до значителни последствия за популацията му [50].

2. Защитни реакции на растенията
Като всички живи организми и дърветата си
взаимодействат с околната среда и показват
различни признаци на стрес, когато условията
около тях не са благоприятни. Затова е важно
дърветата да опазят естественото си възобновяване и защитните си механизми, да имат способност да се приспособяват, да избягват нападение или друг тип стрес.
Растенията и растителноядните насекоми
съжителстват от милиони години, в резултат на
което растителните видове са си изградили
адекватни механични и химични защитни механизми. Един насекомен вид става вредител, само когато се адаптира към тези механизми [29,
76, 52, 74, 75].
2.1. Механична защита
Една от ефективните механични защити на
растенията са трихомите, които предотвратяват
снасяне на яйца от листоминиращи насекоми
[63, 86, 71, 72]. Защитна роля има и восъчната
повърхност на листата [65].
Растенията имат активна защита и след снасянето - способни са да изтласкват яйцето от
клетката или да го убиват чрез растящите в съседство клетки [79]. Друг механизъм е преждевременното изсъхване и опадане на листата, което се смята за главния фактор на смъртността
при листоминиращите [79, 70, 96].
2.2. Химична защита
Абиотичният и биотичен стрес водят до изменения в нормалните физиологични процеси.
Освен промените във фотосинтезата и растежа
се наблюдава синтез на свързани със стреса
протеини; активизират се някои защитни ензими; променя се нивото на стресовите маркери
[97, 62]. В отговор на това, в растенията се активират антиоксидантни защитни системи. В
условия на стрес се наблюдават последователно следните процеси: сигнална реакция (отклонение на нормалните функции, намалена жизнеспособност, много по-интензивни катаболични
процеси, отколкото биосинтетични); активиране
на адаптивни и оздравяващи процеси; фаза на
изтощаване на растението; възстановяване
след прекратяване на стреса (цялостно или частично) [28].
Една от първите реакции на всички организми, подложени на въздействие от неблагоприятни фактори на околната среда, е увеличеното
генериране на активни кислородни частици [61,
28, 10]. От една страна те водят до оксидативни
промени на белтъците, липидите и нуклеиновите киселини [64], в резултат на което се наблюдават необратими изменения и загиване на поразените тъкани. От друга страна, растенията
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използват активните кислородни частици като
оръжие в защитата си от патогени [78, 36].
Химичната защита играе важна роля при устойчивостта на растенията срещу патогени и
насекоми. Така наречените вторични метаболити са особено важни и защитават растителния
вид от много и различни микроорганизми (вируси, бактерии, гъби) и растителноядни (членестоноги, гръбначни). От значение са не толкова
концентрациите на тези вещества, колкото тяхното разнообразие [97, 62]. Разгледана е връзката на листоминиращите насекоми с алкалоидите в листата на растенията [51], а терпените
освен като репеленти за листогризещите, те
влияят и косвено като контролират влажността и
температурата на листата, а от там и на микроклимата в мината [95, 73].
Слабо проучен е метаболитния ефект на сапонините и общите феноли, които могат да ограничат растежа на ларвата в зрелите листа [38,
88]. Една от функциите на фенолите, в частност
на танините, е да защитава от растителноядните насекоми. Тези съставки ускоряват действието на храносмилателните ензими на животните,
а това е пагубно за тях. От друга страна, действат като защита срещу атаките от микроорганизми, които биха могли да заразят наранените
от миниращите насекоми тъкани, т.е. фенолите
имат антипатогенни свойства. Някои насекоми
могат да детоксифицират тази химична защита,
други са физиологично адаптирани към танините и други полифеноли [88, 60, 77, 87].
Друг защитен химичен механизъм от страна
на растението е да синтезира протеазни инхибитори. Те забавят разграждането на белтъците
и инхибират храносмилането на растителните
протеини от насекомите [62, 76].
Освен защита, гостоприемника се опитва и
да компенсира загубите чрез „несъщинско” възстановяване на тъканите в мината. Найпознатата реакция при нараняване на растението е образуването на калусна тъкан, клетките,
на която подпомага транспорта на веществата.
Установено е, че новообразуваните клетки в
мината могат да фотосинтезират [54, 70]. Условия за образуването им са наличието на подходяща температура, влажност и кислород [66].

необходимостта от проучване на ензимните и
неензимни промени в минираните листа
Трябва да се взима предвид и влиянието на
въздушното замърсяване върху активността на
защитните механизми на растителните видове.
Увеличението на количеството СО2 в атмосферата възпрепятства ясните трофични връзки
между растенията, растителноядните насекоми
и естествените им врагове [91, 47, 92, 95, 33].
Наред с това постоянната промяна на климата
обуславя търсенето на различни механизми за
проучване устойчивостта и взаимодействието
на листоминиращите насекоми и техните гостоприемниции, както и създаването на модели
за съхранение на горските ресурси.
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SUSTAINABILITY AND INTERACTION BETWEEN FOREST TREES AND
LEAFMINERS – LITERATURE VIEW
Petia Dimitrova-Mateva
University of Forestry, Sofia, Bulagria
Abstract
The interaction between leafminers and the host-trees is complicated and dynamic. In its development inside the leaf
leafmining larvae reduce parenchyma cells without physical lost of leaf area; excrete additional not typical for the plant
tree substances, which activates synthesis of stress-related proteins. On the other site host plants have mechanical and
enzyme defence systems to make them resistant against insect attacks as well as mechanism to overcome the changes
of injury. This paper is literature review of this complicated relation and gives some directions for next investigations.
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ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ НА ДЪРВОСТОЙТЕ ОТ СРЕБРОЛИСТНА ЛИПА В
ЗАВИСИМОСТ ОТ ВЪЗРАСТТА И НАЧИНА НА СТОПАНИСВАНЕ
Кънчо Калмуков
Опитна станция за бързорастящи горскодървесни видове, Свищов
Резюме
Проучено е здравословното състояние на дървесината на сребролистната липа в насаждения и култури на
различна възраст. Отчетено е влиянието на начина на стопанисване на стъблата върху здравословното им състояние. Обхванати са насаждения и култури от млада до 120 годишна възраст. Установено е, че върху здравословното състояние на липовите дървета съществено влияние оказва и начина на стопанисване. При еднакви
условия на стопанисване с нарастване на възрастта над 70 г., делът на здравата липова дървесина намалява.
За рационално използване потенциала на сребролистната липа на богати месторастения е необходимо да се
провеждат подходящи отгледни мероприятия, а възрастта на стопанисване да не надвишава 80-85 г.
Ключови думи: липа, дървесина, стопанисване, възраст, здравословно състояние.
Key words: lime tree, wood, cultivation, age, heath status.
JEL: L73, O29, Q23.

ните летописи, в които се описва използването
на липовата дървесина за дърво резба и икони.
За пръв път у нас липите са определени видово
от Стоянов и Стефанов [7] във „Флора на Българи”. Авторите посочват четири вида липи,
между които и сребролистната липа - Tilia
argentea Desf. Естественото разпространение на
сребролистната липа в нашата страна е очертано от Стефанов, Ганчев [8]. Според авторите
видът образува по-просторни насаждения във
всички планински и предпланински области на
юг от р. Дунав, а на североизток до Делиормана
и Добруджа. По-подробни сведения за естественото разпространение на сребролистната
липа се установяват след 1951 г. с устройството
на горите в страната и от редица научни изследвания. Калмуков [4] разделя насажденията в
зависимост от участието на сребролистна липа
на четири групи: чести, смесени с преобладаване на липа над 0,5, смесени с преобладаване и
участие на липа до 0,5 и участие без преобладаване. Верхунов [2] проучва здравословното
състояние на липовите дървета в различни по
възраст насаждения. Той установява, че в младите насаждения на възраст до 60 г. делът на
гнилите и с хралупи дървета е до 10,5%, а на
възраст 65 г. е 14,2%, на 75 г. – 24,5%, на 85 г. –
35,8 %, и на 115 г. – 47,6%. Авторът препоръчва
възрастта на експлоатация на липовите насаждения да не е повече от 70 години. У нас липовите гори се стопанисват издънково. Георгиев
[3] посочва, че липовите насаждения е подходящо да се стопанисват при турнус не по-висок
от 45-55 г. Кунчев [5], установява, че здравословното състояние на дърветата от сребролистна липа се запазва добро и над 60 годишна
възраст. Въз основа на това се възприема турнусът на липовите насаждения да бъде проме-

Увод
Интересът към липите води началото още от
дълбока древност. Според Мурахтанов [6] първите сведения за липите се срещат в сведенията на ученика на Аристотел – Теофраст, живял в
370-285 години преди новата ера. Данни за липите се намират още в разработките на Жерард
(1597), Bauhin (1623, 1650), Ray (1727) и други.
Карл Линей (1753) разделя рода на два самостоятелни вида: Tilia europea L. и Tilia аmericana
L. Почти всички последващи изследователи
привеждат първият вид на този род под названието Tilia platyphillos (Scop), който е описан
като самостоятелен вид от Scopoll (по [6]). Значително по късно Василев [1] възстановява приоритета на названието Tilia platyphillos (Scop.).
След Линей в 1785 г. Moench за първи път описва като самостоятелен вид влакнестата или
унгарска липа и й дава названието Tilia
tomentosa (Moench). По-късно е наречена бяла
липа (Tilia argentea DC/ Desf) и сребролистна
(Tilia alba Ait.). В нашата страна най-голяма популярност е придобило наименованието сребролистна липа, вероятно поради сребристия
налеп в долната част на листната петура, по
който най-добре се разпознава от останалите
срещащи се липи у нас. Разпространението на
сребролистната липа е било обект на проучване
от редица автори, измежду които с най-голяма
значимост е разработката на Василев [1]. Той
посочва, че сребролистната липа има ограничен
ареал на разпространение. Среща се в западните области на Украйна и Молдавия, югоизточните части на Западна Европа до Централните
части на Балканския полуостров и Мала Азия. В
миналото в нашата страна липите не са били
определени по видове, а се е ползвало родовото им название. За това свидетелстват църков-
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нен. За насажденията от І и ІІ бонитет (високобонитен стопански клас) да бъде 80 г., а за ІІІ-V
бонитет (средно и нискобонитетен стопански
клас) – 60 г. В горите със специално предназначение стопанисването може да се удължи с още
един стопански клас от 20 г. През този период
насажденията все още не са достигнали възрастта за главна сеч, и няма посочени ясни указания, какви лесовъдски мероприятия трябва да
се провеждат за успешно естествено възобновяване и запазване продуктивността на месторастенето. Чистите и смесени насаждение с
участие на сребролистна липа имат издънкков
произход и неровномерно разпределение по
възраст. В някои стопанства на Североизточна
България има запазени насаждения на възраст
от 80 до 120 г. По-голяма част от насажденията
са отнесени в Европейската екологична мрежа
НАТУРА 2000, за които се препоръчва извеждане на котловинни и постепенни възобновителни
сечи. Това ще удължи още турнуса на стопанисване. Досега няма проучвания за здравословното състояние на липовите насаждения стопанисване на възраст над 60-70 г. Възниква необходимостта да се направи реална преценка на
здравословното състояние на насажденията в
зависимост от възрастта и начинът и на стопанисване. Това определя и целта на настоящата
разработка.

площи заложени в сечища са с големина от 0,2
до 0,5 ha. Оценка на здравословното състояние
на пъните е извършено в четири категории –
здрави, оцветяване на дървесината, гнили и
наличие на хралупи. Оцветяването е определено в няколко степени в зависимост от големината на оцветената част. Загниването е определена като съотношение между здравата и загнилата част от сечението на пъна. Влиянието на
проведените лесовъдски мероприятия върху
здравословното състояние на оставащите стъбла е извършено в насаждения и култури с групово разпределение на стъблата (запазване на
повече от едно стъбло на корен). Влиянието на
непроведени лесовъдски мероприятия – кастрене и оставяне по-повече от едно стъбло на корен, е проучено в култури на възраст от 20 до 45
г. Заложени са пробни площи за установяване
динамиката на самоизреждане и броят на запазените стъбла към определена възраст. За установяване на разпределението на липовите
гори по възраст към 2010 г. е ползвана информация от ИАГ. Събраните теренни данни са
обработени по общоприетите изчислителни
методи.
Резултати и обсъждане
Липовите гори в страната към 31.12.2010 г.
заемат 56 145 ha или 1,50% от общо залесената
площ и 1,73% от запаса. След възстановяване
собствеността върху горите делът на високостеблените липовите гори е 46 798 ha, от които
държавния горски фонд са 65,35% – 30 582 ha.
Те са неравномерни разпределени по класове
на възраст. С най-голям дял са горите на възраст от 41 до 60 г. – 35,52%, следвани от 21 до
40 г. – 30,31%, от 1 до 20 г. – 17,60%, от 61 до 80
г. – 12,25%. Делът на насажденията от V и повисок клас на възраст значително намалява – от
81 до 100 г. е 2,28%, от 101 до 120 г. – 1,19%, от
121 до 140 г. – 0,48%, а на тези над 140 г е
0,38%. Общо площта на горите в държавния
горски фонд на възраст над 80 г. е 3,14% (табл.
1). Запасът на дървесина в тях е 147 794 m3 или
2,33% от запаса на държавните гори. Общинските гори във високостебления стопански клас
са 17,65%. Те също са неравномерно разпределени по класове на възраст, с най-голям дял са
насажденията на възраст от 41 до 60 г. –
38,81%. Делът на насажденията над 80 г. е
2,59%. Значителен е и делът на високостеблените липови гори възстановени на частни физически лица – 13,85%. Останалите 1 475 ha или
3,15% са собственост на частни юридически
лица, селскостопански фонд, МОСВ, религиозни
организации и учебни опитни стопанства.

Обекти и методи на работа
Проучванията са извършени през последните
30 г. в района на Североизточна България. Обхванати са насаждения на възраст от 60 до 120 г.
При работата са използвани, маршрутният метод, залагане на пробни площи, материали от
маркиране на насаждения за възобновителни
сечи и разпределение на добитата дървесина
по категории в ДГС Тутракан, ДГС Бяла, ДЛС
„Каракуз” Дулово и ДЛС „Дунав“ Русе. Пробни
площи са залагани в зрели подлежащи на възобновителна сеч насаждения и в насаждения, в
които е изведена сеч. В насажденията подлежащи на сеч са заложени пробни площи с големина от 0,16 до 0,5 ha. Диаметърът е измерен с
клупа на височина 1,3 m в двете взаимноперпендикулярни посоки и е осреднен по дървесни
видове. Точността на измерване е 1,0 сm. В 120
годишно насаждение е взето моделно са определяне на запаса и здравословното му състояние. Възрастта на стъблото е установена по
електронен път в ЛТУ – София. Пригодността на
стъблата за добиване на строителна дървесина
е извършено в три категории – годни, негодни и
полугодни. При определяне запаса на насаждението, полугодните стъбла са разделени на две
и отнесени към другите две категории. Пробните
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Табл. 1. Разпределение на високостеблените липовите гори по видове собственост и класове на възраст
към 2010 г. (в ha)
Собственост
Общо 1-20 г. 21-40 г. 41-60 г. 61-80 г. 81-100 г. 101-120 г. 121-140 г. над 140 г.
Държавна
30 582 5 382
9 269
10 864
3 746
696
364
146
115
Общинска
8 261
1 326
1 774
3 206
1 740
82
111
3
19
Частни физ. лица 6 480
644
1 255
4 017
511
29
11
7
6
Частни юр. лица
608
126
218
224
35
4
1
Религ. организ.
168
25
27
73
37
6
МОСВ
293
29
29
163
64
2
1
2
3
Селскостоп.фонд
358
65
129
140
5
13
5
1
Учебноопит. ГС
48
21
13
12
2
Цяла територия 46 798 7 597
12 722
18 700
6 150
832
493
159
145

Обобщената информация от проведените
главни сечи в липовите гори на някой горски и
ловни стопанства в Североизточна България
през 2010-2011 г. показва, че добитата дървесина по категории се влияе основно от начина, по
които са стопанисвани дървостоите до достигане възрастта на възобновителната сеч. Между
маркираната и добитата дървесина съществени
различия не се наблюдават. Ако има някакви
отклонения те са незначителни и се дължат на
факта, че не винаги може да се прецени, какво е
здравословното състоянието на стъблото. Често

има скрити дефекти, които не винаги могат да се
установят преди да бъде отсечено стъблото.
По-добра представа за здравословното състояние на насаждението се получава след извеждане на възобновителната сеч и разпределение
на трупите според тяхното качество (табл. 2). От
общо добитата дървесина, дъртата са от
11,53% до 32,65%. Делът на строителната дървесина е от 39,25% до 86,74%. С нарастване на
възрастта делът на строителната дървесина
намалява.

Табл. 2. Изведени главни сечи и добита липова дървесина по категории през 2010 и 2011 г. на територията на ДГС Силистра, ДГС Тутракан , ДГС Бяла ,ДЛС „Дунав“ Русе и ДЛС „Каракуз“ Дулово
Маркирана (m3)
Добита дървесина (m3)
Вид насажВид главна
ДГС/ДЛС
Год.
дени
сеч
ЕСД
ССД
ДСД дърва
ЕСД
ССД
ДСД дърва
2010 смесени
кр.п.осем.ф.
83
244
27
147
64
294
36
161
ДГС
п.осем.ф.
254
338
31
220
128
0
0
692
Силист2011 смесени
гола
35
47
4
57
29
39
0
27
ра
гола-д.прос.
3
0
0
4
2,73
3
0
7
изд.смесени
700
468
50
671
609
440
0
1 059
2010
главни сечи
изд.чисти
2 520
914
79
2 575
2 326
939
73
3 242
ДГС
Тутракан
изд.смесени
766
398
36
1 320
665
411
13
1 401
2011
главни сечи
изд.чисти
1 287
677
62
2 101
1479
647
53
2 351
ДЛС
2010 смесени
пост.осем.ф.
101
87
8
403
67
95
10
418
„Каракуз”
2011 смесени
пост.осем.ф.
398
1078
103
2 229
557
1110
102
2 738
ДДС
2010 смесени
пост.осем.ф.
506
642
62
203
467
712
90
194
„Дунав”
ДГС
2010 смесени
41
47
4
32
42
55
3
28
Бяла
2011 смесени
пост. осем.ф.
30
47
4
23
30
57
5
22

е 54,42%. Запасът на цялото насаждение е
271,2 m3 (табл. 3). Най-възрастното 120 годишно
насаждение е в отдел 1150 на ДЛС „Каракуз”
Дулово. Насаждението е подразделено на три
подотдела. Подотдел 1150 „а” е върху наклонен
терен с площ от 6,6 ha. В състава на насаждението сребролистната липа участва с 50,39%,
ясен – 36,72%, цер – 8,59% и зимен дъб – 4,3%.
При маркирането е определено, че 43,31% от
стъблата на сребролистната липа са годни.
Средният им диаметър е 46 cm, минималният е
18 cm, а максималният 66 cm. Негодните дървета имат среден диаметър 45 cm и минимален –
6 cm. Средната височина е 23 m. Строителната
дървесина е 42,84%, а дървата 54,42% (табл. 3).

За получаване на по-голяма яснота се разгледат резултатите от проведените главни сечи в
две от най-възрастните насаждения. В района
на ДГС Тутракан най-възрастното насаждение е
на 92 г., отдел 90 „б”. В него е заложена пробна
площ от 0,5 ha. Сребролистната липа участва с
0,9 от състава и има 1 215 годни дървета. Средният им диаметър е 24 cm, минималният е 12
cm, а максималният 48 cm. Негодните дървета
имат минимален диаметър 12 cm и максимален
46 cm. Средната височина е 21 m. От маркираната дървесина – 374,46 m3 е едра, 173,62 m3
средна, 15,66 m3 дребна и 472,24 m3 дърва.
Общо маркираната дървесина е 1 035,98 m3 или
207,2 m3/ha. Делът на строителната дървесина
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Табл. 3. Количество на маркираната дървесина по категории в чисти 92 и 120 годишни насаждения от
сребролистна липа
Дървесен вид

Брой дървета по
категории

Dср
cm

Dmin
cm

Dmax
cm

Hср
m

Строителна дървесина (m3)

едра средна
92 годишно чисто насаждение от сребролистна липа, ДГС Тутракан
Среброгодни – 1 215
24
12
48
листна
негодни – 1 024
24
12
46
липа
общо – 2 239
24
21
374
174
120 годишно насаждение, ДЛС „Каракуз” Дулово
Среброгодни - 104
46
18
66
листна
негодни - 154
45
6
66
липа
общо - 258
46
23 124,4
6,98

В същия по възраст подотдел 1150 „в”, теренът е равен насаждението е чисто липово, с
участие на сребролистната липа 9 и планински
ясен 0,1. От общата площ зрелите дървета на
120 г. заемат 9,95 ha. При маркирането на сребролистната е установено, че годните дървета са
351 – 19,8%. Средният им диаметър е 41 cm,
минималният е 26 cm, а максималният 54 cm.
Негодните дървета са 1 414 – 80,1%. Средният
им диаметър е 40 cm, минималният е 16 cm, а
максималният 54 cm. При сечта е добито 431 m3
– 16,58% строителна дървесина и 2 168 m3 –
83,42%, дърва. Определяне състоянието на
насаждението зависи от подготвеността на маркировача. Често при маркирането не винаги
може на се установят скити дефекти не само на
определена височина на стъблото, но и в основата. Най-добра представа за здравословното
състояние на дадено стъбло и насаждение се
установява след сечта и сортиментиране на
добитата дървесина по категории. Направените
проучвани за здравословното състояние на пъновете показва, че до 65 г. при правилно извеждани преди това отгледни сечи оставените дървета за в добро здравословно състояние – 89%

Дърва
m3

Общо
m3

дребна

общо

15,7

563,7

472,3

1036

1,03

132,41

158

290,41

от стъблата са здрави в основата. Оцветяване
на дървесината в средата на пъна е 8%. От тях
45% имат оцветяване заемащо до 5% от площта
на пъна или това е петно с диаметър от порядъка до 1-3 cm. Делът на загнилите трупи е 3,0%.
В повечето случай това е в резултат на оставени стъбла от пънни издънки или е отсечено
едно от срасналите стъбла. Със завишаване на
възрастта на стопанисване на насажденията
намалява делът на здравите стъбла. Увеличават се пъновете със загниване, оцветяване и
наличие на хралупи. Увеличава се и размерът
на повредата. При 92 годишно насаждение
здравите пънове са 54,46%, с оцветяване –
17,82%, с гнилота – 23,62% и с хралупи – 4,1%.
При 100 годишните насаждения стъблата без
поведи в основата са 42,07% с оцветяване –
26,31%, със загниване – 23,62% и 5,3% с хралупи. При 120 годишното насаждение здравите
пъни са 39,41%, с оцветяване – 22,99%, със
загниване – 29,5 и 8,1% с хралупи (табл. 4). Подобна закономерност на здравословното състояние на насаждения от дребнолистна липа установява (Верхунов).

Табл. 4. Здравословно състояние на пъни в различни по възраст насаждения от сребролистна липа
Оцветяване
Гнилота
ВъзЗдрави
Хралупа
раст
дял от площта на пъна в %
дял от площта на пъна в %
Общо
Общо
%
%
год.
%
%
до 5
до 10 до 15 до 20
до 5
до 10
до 30
65
89,00
8
45
35
15
5
3,0
68
27
5
90
54,46
17,82
30
28
25
17
23,62
59
32
9
4,1
100
42,07
26,31
26
24
28
22
26,32
53
35
12
5,3
120
39,41
22,99
15
17
35
33
29,5
29
46
25
8,1

моизреждането отпадат част от стъблата, които
са на един корен (табл. 5). Подобно е състоянието и при извеждане на отгледна сеч и отсичане
на един от братята. Отваря се рана. Стъблото
не е в състояние да я затвори. Колкото е повъзрастна е културата, толкова са по големи
раните. Причините за намаляване здравословното състояние на стъблата от липа са, както
обективни, така и субективни.

В култури, в които не са провеждани лесовъдски мероприятия - кастрене и оставяне по
едно стъбло на корен след определена възраст
започва самоизреждане. Интензивността на
самоизреждане зависи от първоначалната гъстота. С нарастване на растежният простор самоизреждането намалява. Към 22 годишна възраст при най-големия растежен простор се запазва максимум до 7 стъбла на корен. При са-
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Табл. 5. Разпределение на стъблата според броя на запазването им в посадно место в зависимост от
първоначална гъстота в чисти култури липа към 22 годишна възраст
Запазени стъбла в посаднo местo в %
Схема
(m)
1
2
3
4
5
6
7
Сребролистна липа
1,7х0,5
67,12
21,92
9,59
0,69
0,68
1,7х1,0
46,09
36,52
13,04
4,35
1,7х1,5
22,99
43,68
27,59
3,45
2,29
2,5х0,5
47,74
37,18
11,53
3,21
0,34
2,5х1,0
25,83
37,5
25
10,83
0,84
2,5х1,5
16,84
42,11
26,32
10,53
2,11
Едролистна липа
1,7х0,5
35,46
40,43
17,02
5,67
1,42
1,7х1,0
27,59
38,79
22,41
5,17
6,03
1,7х1,5
19,10
21,35
24,72
17,98
12,36
3,37
1,12
2,5х0,5
31,46
34,27
26,40
5,06
2,81
2,5х1,0
16
29,61
25,6
18,40
7,2
2,4
0,8
2,5х1,5
13,73
24,51
21,57
21,57
9,8
5,88
2,94

Към обективните причини за влошаване на
здравословното състояние на липовите дървета
са поява на рани на определена височина върху
стъблото в резултата на отмиране на клон или
повреди – от абиотични фактори – снего-и ледолом, силни ветрове или пожари. Към обективните фактори се отнасят и издънковото стопанисване, при което се появяват по-повече от
една пъна издънка и запазване (врастване) на
част от пънна в основата на издънките. Натрупване в основата на пъна на хранителни вещества податливи на загниване след 60 годишна
възраст. Отначало се появяват петна – оцветяване, а в последствие и гнилоти в различна степен. Към субективните фактори, които влошават
здравословното състояние на насажденията са
запазване на стъблата от пънни издънки до
дълбока старост. Отрязване на едно от срасналите стъбла и стопанисване на оставеното
стъбло до дълбока старост. В културите субективните фактори се свеждат до оставяне по
повече от едно стъбло на корене – не се извършва кастрене. С отпадане на част от стъблата
или клони се отварят големи рани, предизвикващи загниване. За запазване на здравословното състояние на липовите насаждения е необходимо да се провеждат и съответни отгледни
грижи. Още при извеждане на отгледните сечи
прочиска и прореждане да се изваждат с предимство стъблата от пъпни издънки, отстраняване на стъблата с видими отворени рани и
повреди от абиотични фактори, кастрене на
културите в млата възраст и запазване по едно
стъбло на корен. При наличие на две и повече
сраснали стъбла, които са в добро здравословно състояние да се извадят едновременно или
да се оставят до следваща сеч. За създаване на
устойчиви и високопродуктивни насаждения е
необходимо за в бъдеще да се оставят прави

единични дървета с добре развита корона и без
дефекти по стъблото, равномерно разпределение на терена. При избора на оставащите дървета да се дава предимство на индивидите от
семена и коренищни издънки.
Изводи и препоръки
Липовите гори в държавния горски фонд
имат неравномерно разпределение по класове
на възраст. С най-голям дял са насажденията
на възраст от 41 до 60 г. – 35,52%, от 21 до 40 г.
– 30,31%, от 1 до 20 г. – 17,60%, от 61 до 80 г. –
12,25%. Делът на насажденията над 80 г. е
3,41% от площта и 2,33% от запаса.
Чистите и смесени насаждения и култури с
участие на сребролистна липа в долния лесорастителен пояс са устойчиви и високопродуктивни.
Досегашният начин на издънково стопанисване на липовите насаждения, в които не винаги
се запазват най-здравите и качествени стъбла
ограничават възможността за повишаване на
възрастта на възобновителната сеч над 80 г.
Насажденията от сребролистна липа стопанисвани до 60-70 г. са в добро здравословно
състояние. Със завишаване турнуса над 80 г.
намалява здравословното им състояние.
Завишаване на възрастта на възобновителната сеч трябва да е съобразена с биологичните
особености на сребролистната липа и здравословното състояние на стъблата.
За формиране на устойчиви и високопродуктивна насаждения с участие на сребролистна
липа е необходимо да се провеждат системни
отгледни грижи от възникването на насаждението и културата до възобновителната сеч.
Културите трябва да се създават от посевни
материали с добри наследствени качества, още
през първите години стъблата трябва да се кас-
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трят и оставят по едно на корен, а в следващите
години да се провеждат мероприятия стимулиращи растежът на най-добрите стъбла.
В насажденията, с отгледните сечи трябва да
се отстранят всички повредени дървета и да се
остават единичните, равномерно разпределени
на терена, здрави, прави, без повреди, с добре
развита корона стъбла от коренищни издънки и
семена.

3.
4.

5.
6.
7.
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HEALTH STATUS OF LIME TREE PLANTATIONS IN RELATION TO THEIR AGE AND
METHODS OF CULTIVATION
Kancho Kalmukov
Experimental Station for Fast-Growing Forest Species, Svishtov, Bulgaria
Abstract
The study aims to determine the heath status of lime tree plantations of various ages in relation to different methods
of cultivation. The analysis covered trees from young age to plantations of 120-year-old trees. The results show that the
health status of the trees depends on the methods of cultivation applied to them. The percentage of the healthy wood in
plantations grows using the same methods of cultivation decreases after the age of 70. The results show that the yield of
silver lime trees is best below the age of 80 to 85 years provided that adequate cultivation methods are used.
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ПРОУЧВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ИХТИОФАУНАТА В ДОЛНОТО ТЕЧЕНИЕ НА
РЕКА ТУНДЖА ВЪВ ВРЪЗКА С АЛТЕРНАТИВНИТЕ ФОРМИ НА ТУРИЗЪМ В
РАЙОНА НА ЯМБОЛ И ЕЛХОВО
Васил Колев
Лесотехнически университет, София
Резюме
Един от факторите за туристическата атрактивност на района между градовете Ямбол и Елхово е интересната ихтиофауна на река Тунджа, включваща 8 ендемични вида риби и популярни обекти на любителския риболов.
През пролетта и лятото на 2014 г. бе проведено изследване на състоянието на ихтиофауната на река Тунджа,
южно от град Ямбол, на територията на резерватите „Долна Топчия” и „Балабана”. Най-многочислен в уловите
беше егейският кефал. Голям дял в уловите имаха хищниците сом и распер. Бяха установени проблеми във
функционирането на хидрографската мрежа в обсега на резерватите – осушаване на старото корито на р. Поповска. Като изход от този проблем се предлага свързването й с основното течение на р. Тунджа, което да послужи за място за размножаване на рибите.
Ключови думи: рибна фауна, любителски риболов, алтернативен туризъм
Key words: fish fauna, angling, alternative tourism
JEL: Z00.

района, река Тунджа рядко замръзва и остава
сред малкото водоеми у нас, в които успешно
през този сезон се ловят маришки морунаш,
вардарски скобар и егейски кефал, поради което
привлича множество въдичари от други райони
на страната.

Увод
В последните години много населени места
по поречието на р. Тунджа се радват на засилен
интерес от местни и чуждестранни туристи. За
това допринасят както историческите находки,
тракийските гробници и селища в Казанлъшкото
поле, разкопките в гр. Кабиле в близост до гр.
Ямбол и др., така и топлият климат и специфичната, повлияна от Средиземно море флора и
фауна на района. В много населени места се
развива „културен“ туризъм (гр. Казанлък, гр.
Шипка), други селища се предпочитани от чужденците, търсещи имоти у нас (гр. Шипка, с.
Трънково и други села около гр. Ямбол). Интересни за туристите са и резерватите „Долна
Топчия” и „Балабана”, защитаващи лонгозни
гори по поречието на р. Тунджа, най-голямата
гнездова колония на сива чапла в България,
редки видове птици като морски орел, малък
креслив орел, блестящ ибис, бозайници с южно
разпространение, като гюнтерова полевка и др.
За туристическата атрактивност и националната
значимост на водосборната област на р. Тунджа
може да допринесе и уникалната, характерна за
източно беломорския басейн ихтиофауна,
включваща както редки за Европа видове риби
(распер) така и ендемити на Балканския полуостров и на Егейския водосбор и р. Марица видове
риби като маришка мряна, маришки морунаш,
егейски кефал, егейска кротушка, струмски щипок и др. От друга страна р. Тунджа е богата на
видове атрактивни обекти на любителския риболов. През летните месеци, особено интересен
е риболовът на сом, на егейски кефал и маришка мряна. През зимата, поради мекия климат на

Характеристика на поречието на Тунджа
Река Тунджа е най-големия приток на р. Марица. Поречието на Тунджа е разположено изцяло на юг от главния вододел на България Стара планина. Поради това, че до границата на
България с Турция р. Тунджа тече като самостоятелна река нейното поречие се разглежда
отделно това на р. Марица. Водосборът на р.
Тунджа спада към Егейската водосборна област
и се явява нейна източна граница.
Река Тунджа води началото си от връх Ботев
в Стара планина. До Сливен реката тече на изток, след което, северно от Ямбол, коритото на
Тунджа прави завой почти под прав ъгъл и се
ориентира на юг. Общата дължина до южната
граница на България е 350 км. Площта на водосборната област на р. Тунджа e 1 280 km2. На
българска територия р. Тунджа има 50 притока,
най-големи от които са реките Мочурица, Синаповска и Поповска. Водосборната област на река Тунджа се характеризира с много малка надморска средна височина – 386 m.
Горната половина на водосбора на Тунджа
попада в областта на континентално климатично влияние върху оттока и се характеризира с
дъждовно-снежно подхранване, пролетен максимум на валежите, през април и май и два минимума – летен и зимен. Долната част на во-
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досбора на р. Тунджа е разположена в средиземноморската климатична област и има дъждовно подхранване с пролетен максимум на валежите през месец април и есенен минимум,
през месец септември [3].
Водите на река Тунджа търпят доста високо
битово и промишлено замърсяване особено
след градовете Сливен и Ямбол. През втората
половина на XX век е установено, че в р. Тунджа, под град Ямбол, количеството на заустените отпадни води е възлизало на 8 300 m3 [14].
При това замърсяването с промишлени води
южно от Сливен е надхвърляло 10 пъти битовото замърсяване, а южно от Ямбол промишлените отпадни води са били 60 пъти повече от фекално-битовите. Водите на р. Тунджа след град
Ямбол са били недопустимо замърсени и негодни за промишлено и битово водоснабдяване,
както и за напояване [14].
В последните три десетилетия, в резултат на
закриване на много индустриални предприятия,
промишленото замърсяване на р. Тунджа значително е намаляло. Това позволява на ихтиофауната на р. Тунджа постепенно да се възстанови. Въпреки това и днес сериозен проблем за
качеството на водите на реката представлява
сравнително високото ниво на фекално-битово
замърсяване. Висока е и еутрофикацията на
водите на р. Тунджа, вследствие от интензивното земеделие и употребата на изкуствени торове, особено в южната част от водосборната й
област.
Силното антропогенно въздействие върху р.
Тунджа не се изчерпва със замърсяването на
нейните води. На р. Тунджа са изградени два
големи язовира – Копринка и Жребчево. От една страна тези големи преградни съоръжения се
явяват утаители и филтри за отпадните води,
замърсяващи реката. От друга страна, обаче,
язовирите оказват изключително неблагоприятно влияние върху речния оток на Тунджа. Функционирането на двата големи язовира води до
задържане на водите на реката и до много ниски
водни количества в речното корито под тях през
най-сухите сезони – лятото и есента. В същото
време през пролетта и началото на лятото често се наблюдава изпускане на големи водни количества в р. Тунджа (както в настоящата 2014
г.).
Въздействието на язовирите върху местната
ихтиофауната на р. Тунджа е също негативно.
Язовирните стени фрагментират речното корито,
прекъсват миграционните пътища на рибите,
изолират напълно популациите им преди и след
язовирите и правят невъзможен генетичния обмен между тях. Превръщането на водите на р.
Тунджа от течащи в стоящи, в коритото на язовирите, води до смяна на реофилната ихтиофа-

уната със стагнофилна. В резултат на това, както и в следствие на зарибителните мероприятия
провеждани в язовирите – Копринка и Жребчево,
в поречието на р. Тунджа се появяват не местни,
не характерни за района и дори инвазивни видове риби, като сребриста каракуда (Carassius
gibelio), слънчева рибка (Lepomis gibbosus),
псевдоразбора (Pseudorazbora parva) [21]. Наред с това един типичен представител на местната реофилана ихтиофауна - маришка мряна
(Barbus cyclolepis), която е била широко разпространена в р. Тунджа в миналото [16, 21] и
вероятно е поддържала най-висока численост в
средната зона на реката, постепенно е напуснала коритата на язовирите [8].
Цели и задачи на изследването
Целта на настоящето изследване е да се установи актуалното състояние на ихтиофауната.
За изпълнение на тази цел са поставени следните задачи:
1. Да се проучат промените настъпили в
местообитанията и в условията на живот
и отражението им върху ихтиофауната;
2. Да се уточни състоянието на рибните популации и видовото съотношение в участъка на р. Тунджа, протичащ през резерватите „Долна Топчия“ и „Балабана”, във
връзка с нарастващия интерес към района по линия вътрешния и международен
туризъм.
Материали и методи
За постигане на поставените цели е направен преглед и критичен анализ на публикуваните сведения за рибната фауна на р. Тунджа.
Секторът на р. Тунджа на територията на резерватите „Долна Топчия” и „Балабана“ беше
обходен и проучен. Обиколи и огледа се изградените водоснабдителни канали около основното течение на реката, крайречните стоящи водоеми, образувани от изоставените оризища и
рибарници, хидротехническите съоръжения.
За уточняване на видовия състав и състоянието на ихтиофауната са проведени серия от
улови през лятото, при високи води на реката и
през есента при нормализиране на водните количества. За целта бяха използвани мрежни
уреди тип сетка с размери на окото 10 mm и 25
mm, винтери с размери на окото 5 mm и 10 mm,
рибарски кеп с размери на окото 4 mm, както и
спортни въдици. Получените данни са допълнени с информация, събрана от въдичарите по
течението реката, както и с преглед на уловената от тях риба.
Видовият състав на ихтиофауната е определен чрез позоване на Kottelat and Frayhof [9].
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Възрастта на уловените риби е определена
чрез свалиметрия, по познатите от литературата методи [2, 4, 13, 15, 17]. За изследване на
възрастта от всяка уловена риба бяха взети по
10 люспи от предния край на тялото, под гръбната перка и над страничната линия. Измерването на люспите е направено с микроскоп
Olympus CX 31, с увеличение 2X.
Дължината на уловените риби е измерена до
началото на опашния плавник с точност до 1
mm, a тяхното тегло е премерено с аналитична
везна Boeco, с точност до 1 g.

перка (Leuciscus erythrophthalmus), скобар
(Chondrostoma nasus), горчивка (Rodeus amarus),
распер (Aspius aspius) и уклейка (Alburnus
alburnus) от сем. Шаранови; щипок (Cobitis
taenia) от сем Виюнови; речна пъстърва (Trutta
fario) от сем. Пъстървови; сом (Silurus glania)
сем. Сомови; щука (Esox lucius) от сем. Щукови
и речна змиорка (Anquilla anquilla) от сем. Речни
змиорки.
През 1939 г. проф. Шишков посочва подобен
на неговите предшественици видов състав на
ихтиофауната на река Марица. В данните на
проф. Шишков [16], обаче, бялата мряна и черната мряна са заменени с маришка мряна
(Barbus barbus cyclolepis). Авторът се позовава
на проучванията на Heckel [18], както и на направените от Шишков [16] повторно описание и
подробна биометрична характеристика на вида.
Тъй като статията на проф. Шишков [16] се отнася за целия водосбор на р. Марица, в нея са
посочени немската есетра (Acipenser sturio) и
писията (Pleuronectes flesus).
През 1965 г. Михайлова публикува резултатите от изследвания на ихтиофауната на Тракия
проведени през шейсетте години на миналия
век. Наред със своите данни за рибната фауна
на р. Марица авторката обобщава и наличната
до този момент информация по този въпрос.
Посоченият от нея видов състав на ихтиофауната в голяма степен съвпада с този, установен
от работилите преди нея автори. Михайлова
съобщава, обаче, че видове минога (Petromyzin
danfordi, Petromyzon fluviatilis) и немска есетра
(Acipenser sturio) не се срещат на територията
на Тракия. Авторката твърди, че при проведените изследвания не са установили видове платика (Abramis brama) и шаран (Cyprinus carpio),
балкански щипок (Cobitis aurata balcanica) и писия (Pleuronectes flesus). В същото време Михайлова (1965) съобщава наличието на гамбузия (Gambusia affinis) във водосбора на река
Марица. Според нея, някога водите на река
Тунджа са се вливали в Черно море и след като
масивът между Източна Стара планина и Родопите е хлътнал, река Тунджа се е насочила към
в р. Марица. Като доказателство за това твърдение Михайлова [10] посочва присъствието на
някои понтийски видове риби (Proterorhinus
marmoratus) във водосбора на реките Тунджа и
Марица.
В Националната стратегия за опазване на
биологичното разнообразие Кисьов и колектив
[5] изчисляват, че в реките от Егейския водосбор
стопански ценните видове риби заемат 49% от
числеността и 80% от биомасата на всички видове риби в този водосбор. Авторите считат, че
средната численост и средната биомаса на наймасово разпространение видове риби в Егейс-

Състояние на въпроса
Още през XIX век Heckel [18] съобщава данни за рибната фауна на р. Марица. Heckel [18]
посочва, че река Марица се обитава от 17 вида
риби: Perca fluviatilis Varietas nigrescens, Gobius
semilunatus H., Cyprinus carpio L., Cyprinus
carassius L., Barbus communis Varietas cyclolepis,
Gobio vulgaris Cv., Rhodeus amarus Agass.,
Abramis melanops H. Leuciscus dobula Cv.,
Leuciscus rutilus, Leuciscus erythrophthalmus Cv.,
Leuciscus aphia Cv., Chondrostoma nasus Agass.,
Acanthopsis taenia Agass., Esox lucius L. , Salmo
fario Linn. В това свое проучване Heckel [18]
прави първо описание на маришката мряна и я
счита за подвид на бялата мряна.
През 1929 г. Ковачев привежда данни за ихтиофауната на река Марица. За река Тунджа
авторът посочва 16 вида риби: европейски сом
(Silurus glanis – сем. Сомови), от сем. Шаранови
– шаран (Cyprinus carpio), лин (Tinca tinca), кротушка (Gobio gobio), бяла мряна (Barbus
fluviatilis), горчивка (Rhodeus amarus), маришки
морунаш (Abramis elongates, A. vimba var.
melanops), уклейка (Alburnus lucidus), распер
(Aspius rapax), бабушка (Leuciscus rutilus), клен
(Squalius leuciscus) и скобар (Chondrostoma
nasus), от сем. Щукови щука (Esox lucius), от сем.
Виюнови – щипок (Cobitis taenia), от сем. Речни
змиорки – речна змиорка (Anquilla anquilla), от
сем. Пъстървови – речна пъстърва (Salmo trutta
fario). Ковачев [7] съобщава, че речната пъстърва се среща в реките Мъглижка Жребчевска.
В своя преглед на сладководните риби в
България проф. Моров [12] изброява 24 вида
риби, обитаващи р. Тунджа: речния костур
(Perca fluviatilis) и бялата риба (Luciperca sndra)
от сем. Костурови, главоча (Gottus gobio) от сем.
Главочи,
мраморно
попче
(Proterorhinus
marmoratus)от сем. Попчета; шаран (Cyprinus
carpio), каракуда (Carassius carassius), лин
(Tinca tinca), голяма кроушка (Gobio gobio), бяла
мряна (Barbus barbus), черна мряна (Barbus
petenyi), лешанка (Phoxinus phoxinus), бабушка
(Leuciscus rutilus), речен кефал (Leuciscus
cephalus), клен (Leuciscus leuciscus), червено-
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кия водосбор маришката мряна и речния кефал
са: маришка мряна – численост 3 280 бр./ha,
биомаса 67 kg/ha и речен кефал –численост
1 780 бр./ha, биомаса 51 kg/ha.
През 2005 г. Велчева и Мехтеров публикуват
свое проучване на ихтиофауната на долното
течение на река Марица. Авторите съобщават
17 вида риби от 5 семейства. Велчева и Мехтеров [1] не са улавяли видовете: речния костур
(Perca fluviatilis) и бялата риба (Luciperca sndra)
от сем. Костурови, главоч (Gottus gobio) от сем.
Главочи,
мраморно
попче
(Proterorhinus
marmoratus) от сем. Попчета; шаран (Cyprinus
carpio), лин (Tinca tinca), бяла мряна (Barbus
barbus), черна мряна (Barbus meridionalis
petenyi) и клен (Leuciscus leuciscus), от сем. Шаранови; балкански щипок (Sabanejewia aurata
balcanica) от сем Виюнови, гамбузия (Gambusia
affinis holbrooki) от сем. Гамбузиеви, минога
(Petromizon danfordii) от сем. Речни миноги и
речна змиорка (Anquilla anquilla)от сем. Речни
змиорки. Авторите съобщават наличие във водосбора на река Мaрица на видовете псевдоразбора (Pseudorasbora parva) от сем. Шаранови и слънчева рибка (Lepomis gibbosus) от сем.
Слънчеви рибки.
През 2006 г. Kottelat M. и P. S. Economidis
описват егейския кефал (Squalius orpheus) и посочват, че този вид (известен в България до тогава като речен кефал) населява всички водни
течения от Егейския водосбор.
В обобщение на видовия състав на ихтиофауната на България, за Егейския водосбор
Stefanof [21] изброява 39 вида риби, или 25% от
всички сладководни риби на територията на
страната. Обитатели на водосбора на р. Марица, според автора са 37 вида риби, от които: 7
интродуцирани вида – Carassius gibelio,
Hypophthalmichthys molitrix, Pseudorasbora parva,
Ocorhynchus mykiss, Salmo trutta, Gambusia
holbrooki, Lepomis gibbosus; 9 масови местни
видa: Alburnus alburnus, Barbus cyclolepis,
Chondrostoma vardarense, Gobio gobio, Leuciscus
cephalus, Phoxinus phoxinus, Rhodeus amarus,
Cobitis strumicae, Perca fluviatilis; 6 вида с многочислени популации – Alburnoides bipunctatus,
Rutilus rutilus, Vimba melanops, Sabanejewia
balcanica, Esox lucius, Silurus glanis.
Според някои автори [1, 21] река Марица е
terra typica за видовете: Barbus cyclolepis и
Vimba melanops.

(Vimba melanops), три вида като ендемити на
Балканския полуостров струмски щипок (Cobitis
strumicae) и балкански щипок (Sabanejewia
balcanica), речна пъстърва (Salmo macedonicus).
Oт ихтиофауната на р. Тунджа Kottelat and
Frayhof [19] като ендемити на Балканския полуостров посочват същите два вида – струмския
щипок (Cobitis strumicae) и балканския щипок
(Sabanejewia balcanica). Авторите считат, че ендемитите на Егейския водосбор в р. Тунджа са
пет – егейска кротушка (Gobio bulgaricus), вардарски скобар (Chondrostoma vardarense), малък
речен кефал (Petroleuciscus boristhenicus),
егейски кефал (Squalius orpheus) и маришки морунаш (Vimba melanops). Според Kottelat and
Frayhof [19] маришка мряна (Barbus cyclolepis) е
ендемит само на водосбора на р. Марица (в т. ч.
и на нейния приток р. Тунджа). От последните
проучвания на експертите по НАТУРА 2000, Милен Василев и Апостолус Апостолу (2013), се
вижда, че маришката мряна Barbus cyclolepis е
масов вид в р. Тунджа и не би следвало да се
разглежда като застрашен. Според Василев в
поречието на р. Тунджа е изключено наличието
на приморската мряна (Barbus bergi) поради масовото разпространение на друг вид от род
Barbus – маришката мряна (Barbus cyclolepis).
Василев и Апостолу считат, че застрашени в
басейна на река Тунджа са видовете: горчивка
(Rhodeus amarus) и обикновен щипок (Cobitis
taenia).
Защитени от Закона за биологично разнообразие са 7 вида риби, а още три вида се считат
застрашени (табл . 1).
Резултати и обсъждане
Във взетите при улова проби напълно отсъства типичния представител на ихтиофауната в
средната зона – маришка мряна (Barbus
cyclolepis). Други видове риби, също често срещани в тази зона като кротушката (Gobio
bulgaricus) и щипоците (Cobitis sp.), в улова бяха
в много малки количества. Същевременно в
пробите от р. Тунджа, на територията на резерватите „Долна Топчия” и „Балабана” и в техните
буферни зони се срещат видове характерни за
долната зона като: сом (Silurus glanis)‚ шаран
(Cyprinus carpio), сребриста какракуда (Carassius
gibelio), бабушка (Rutilus rutilus) и распер (Aspius
aspius). В улова в основното течение на р. Тунджа присъстват още егейският кефал (Squalius
orpheus), уклейката (Alburnus alburnus), речното
попче (Gobio fluviatilis), мраморното попче
(Proterorhinus marmoratus), речният костур
(Perca fluviatilis) и маришкият морунаш (Vimba
melanops).
В канал „Дипсиза” на теритирията на резерват „Долна Топчия” и в неговата буферна зона,

Ендемизъм, застрашеност и природозащитен
статус на видовете от ихтиофауната на р.
Тунджа
Stefanov [21] посочва два вида за ендемични
на Егейския басeйн – вардарски скобар
(Chondrostoma vardarense) и маришки морунаш
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Табл. 1. Защитени видове от ихтиофауната на река Тунджа
Вид
Българско наименование
Природо-защитeн статус
Anquilla anquilla (Linnaeus, 1758)
Речна змиорка
B(2), RB
Aspius aspius (Linnaeus, 1758)
Распер
B(2,4); RBS
Barbus cyclolepis (Heckel, 1837)
Маришка мряна
В(2, 4)
Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)
Шаран
RB; IUCN
Leuciscus boristhenicus (Kessler, 1859)
Малък речен кефал
B(2)
Rhodeus amarus (Bloch, 1782)
Горчивка
B(2)
Vimba melanops (Heckel, 1837)
Маришки морунаш
IUCN
Cobitis strumicae (Karaman, 1955)
Струмски щипок
B(2)
Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922)
Балкански щипок
B(2)
Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814)
Мраморно попче
RBS
Легенда: B – Закон за биологичното разнообразие – (2,4) – номер на приложението; RB – Червена книга на България; RBS –
Червена книга на Черно море; IUCN – Световна червена книга.

се установиха распер (Aspius aspius), щука
(Esox lucius), вардарски скобар (Chondrostoma
vardarense), уклейка (Alburnus alburnus), бабушка (Rutilus rutilus), кротушка (Gobio bulgaricus),
речно попче (Neogobius fluviatilis), мраморно
попче (Proterorhinus marmoratus), псевдоразбора
(Pseudorasbora
parva)
горчивка
(Rhodeus
amarus), речен костур (Perca fluviatilis), слънчева
рибка (Lepomis gibbosus), егейски кефал
(Squalius orpheus).
В отводнителния канал в буферната зона на
резерват „Балабана” бе намерен питомен шаран
(Cyprinus carpio), сребриста какракуда (Carassius
gibelio) и псевдоразбора (Pseudorasbora parva).
И трите вида вероятно са внесени в канала със
зарибителен материал.

Проучената при наблюдението рибна фауна
в заблатените водоеми на мястото на някогашните оризища, заливани при високи води от р.
Тунджа в бъферната зона на резерват „Долна
Топчия” се състои от: щука (Esox lucius), питомен шаран (Cyprinus carpio), сребриста какракуда (Carassius gibelio), бабушка (Rutilus rutilus),
уклейка (Alburnus alburnus), псевдоразбора
(Pseudorasbora parva), гамбузия (Gambusia
affinis), горчивка (Alburnoides bipunctatus), речен
костур (Perca fluviatilis). Шаранът, псевдоразбората и гамбузията, вероятно са внесени със зарибителен мтериал.
Установените при наблюдението 19 вида риби на територията на резерватите „Долна Топчия” и „Балабана“ принадлежат към 8 семейства
(табл. 2).

Табл. 2. Таксономична принадлежност на установените от нас видовете риби на територията на резерватите „Долна Топчия”и „Балабана“
Видове
Българско наименование
Семейство
Щука
Esocidae
Esox lucius
Шаран
Cyprinidae
Cyprinus carpio
Сребриста кракуда
Carassius gibelio
Бабушка
Rutilus rutilus
Распер
Aspius aspius
Егейски кефал
Squalius orpheus
Уклейка
Alburnus alburnus
Маришки морунаш
Vimba melanops
Вардарски скобар
Chondrostoma vardarense
Балканска кротушка
Gobio bulgaricus
Бабушка
Rhodeus amarus
Псевдоразбора
Pseudorasbora parva
Гамбузия
Poecilidae
Gambusia affinis
Струмски щипок
Cobitidaе
Cobitis strumicae
Европейски сом
Siluridae
Silurus glanis
Речен костур
Percidae
Perca fluviatilis
Слънчева рибка
Centrarchidae
Lepomis bibbosus
Речно попче
Gobiidae
Neogobius fluviatilis
Мраморно попче
Proterorhinus marmoratus

Три от регистрираните при наблюдението
видове риби – егейският кефал (Squalius
orpheus), маришкият морунаш (Vimba melanops)
и вардарският скобар (Chondrostoma vardarense)
са ендемити на Егейския водосбор. Два вида –

българската кротушкат (Gobio bulgaricus) и
струмския щипок (Cobitis strumicae) са ендемити
на Балканския полуостров. При проучването се
установиха четири от защитените от българското законодателство видове – распер (Aspius
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aspius), горчивка (Rhodeus amarus), маришки
морунаш (Vimba melanops), мраморно попче
(Proterorhinus marmoratus). Четири от намерените при наблюдението видове риби са инвазивни
– сребристата каракуда (Carassius gibelio), псевдоразбората (Pseudorasbora parva), гамбузията
(Gambusia affinis) и слънчевата рибка (Lepomis
gibbosus), един е интродуциран – шаранът
(Cyprinus carpio).
Събраният от наблюдението материал, независимо от броя му, показва, че егейският кефал заема около половината от всички уловени
риби в резерват „Долна Топчия” и „Балабана”.
Това дава основание да се приеме, че този реофилен вид е многочислен в река Тунджа на
територията на двата резервата и вероятно има
най-висока численост и биомаса в сравнение с
останалите видове. Потвърждение на това
предположение е и фактът, че основен обект на
любителския риболов в река Тунджа, както в
резерватите така и извън тях е именно егейският кефал. Уловеният малко по-обилен материал
от егейски кефал, в сравнение с другите видове,

позволява да се изчислим средна дължина на
егейския кефал. Макар и доста ориентировъчни,
поради малкия брой уловени екземпляри, тези
данни позволяват да се предположи, че кефалът в река Тунджа нараства по-бързо от кефала
в река Чепинска [9] и река Струма [10] и се доближава по скорост на нарастване на речния кефал в река Искър (Хамуи, 2005) (табл. 3). Това е
твърде вероятно като се има в предвид, че река
Тунджа има много по-голям дебит от река Чепинска [14]. На територията на резерват „Долна
Топчия” река Тунджа тече върху плодородни
почви с мощен хумусен хоризонт (Георгиев,
1963) и водите й са много по-богати на храна от
тези на Чепинска и Струма. Освен това малката
надморска височина [14], Средиземноморското
климатично влияние в района (Георгиев, 1963),
както по-голямата откритост на поречието на
Тунджа към Средиземноморието са причина за
много по-дълъг вегетационен период и по-добри
растежни условия в сравнение с реките Струма
и Чепинска.

Табл. 3 Средни размери на егейския кефала (Squalius orpheus) в реките Струма, р. Чепинска и от р. Тунджа (наши данни) и на речния кефал (Squalius cephalus) в р. Искър
Вид
Егейски кефал (Squalius orpheus)
Речен кефал (Squalius cephalus)
Възраст
р. Струма
р. Чепинска
Резултати от наблюдер. Искър (Хамуи,2005)
(г.)
[10]
[9]
нието за р. Тунджа
0+ (1)
72 mm
61 mm
100 mm
59 mm
1+ (2)
95 mm
115 mm
141 mm
127 mm
2+ (3)
132 mm
152 mm
189 mm
192 mm
3+ (4)
159 mm
250 mm
254 mm

Високо участие в общия улов имат бабушката, уклейката и двата вида попчета. В основното
течение на р. Тунджа от хищните риби се установи, че е най-висока числеността на сома. Расперът е също често срещан. Неговото присъствие може да се наблюдава на много места от
течението на Тунджа, в резерват „Долна топчия”.
Той беше установен както в основното течение
на Тунджа, така и в свързания с нея канал „Дипсиза”.
Все пак, съдейки по броя на уловените риби
при всеки отделен улов, може да се заключи, че
общата численост на рибата във всички водни
течения на територията на резерват „Долна
Топчия” е сравнително ниска. Като причини за
това могат да бъдат посочени интензивният любителски риболов и бракониерството. Високата
плътност на косматите (видра, воден плъх) и на
пернатите хищници (чапли, корморани, морски
орел) имат несъмнено своето негативно отражение върху състоянието на ихтиофауната.
Заслуга за ниската численост на рибите имат и
флуктуациите във водното ниво и замърсяването на водата.

Изводи
1. Егейският
кефал
е
един
от
наймногочислените видове в долното течение
на р. Тунджа и един от най-популярните
обекти на любителския риболов в района.
2. Числеността на маришката мряна в течението на река Тунджа, след гр. Ямбол, е сравнително ниска.
3. Пресушаването на старото корито на р. Поповска не й позволява да изпълнят функциите си на място за размножаване на рибите.
4. Без добро водоснабдяване и без зарибяване не е възможно пълноценно използване
на водоемите, образувани от бившите оризища, както и на канал „Дипсиза”, за целите
на любителския риболов.
Препоръки
1. За нормално преминаване на рибата през
всички сезони на годината и избягване на
фрагментирането на речното корито, в участъка на р. Тунджа в резерват „Долана Топчия” на бента при с. Трънково е необходимо
изграждане на траен, бетонен рибен проход,
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2.

3.

4.

5.

6.

който да е пълен с вода и при най-ниското
ниво на реката. Същият ефект би могъл да
се получи и от изграждане на байпас, в случай на недостиг на средства за рибен проход.
С цел постоянно наблюдение, контрол на
любителския риболов и охрана на водоемите е абсолютно необходимо почистване и
поддържане на пътната мрежа в резерватите „Долна Топчия” и „Балабана”.
За осигуряване на добро екологично състояние на речните води на р. Тунджа и подобряване на условията за туризъм, рекреация
и риболов е задължително недопускане на
строеж на постройки и санитарни възли
върху брегова ивица на р. Тунджа и премахването на съществуващите такива особено
в границите на резерватите и в техните буферни зони.
За поддържане на числеността на популациите на рибите в р. Тунджа е необходим
постоянен и ефективен контрол на риболова.
Бракониерството на много места от поречието на Тунджа е улеснено от паравана на
крайречните гори, закриващи водно течение
и е причина за нанасяне на сериозни щети
върху ихтиофауната.
Водоемите, образувани на мястото на някогашните оризища, да бъдат добре водоснабдени през цялата година и да бъдат зарибявани ежегодно със зарибителен материал от шаран и щука. Желателно е зарибителният материл от щука да бъде нулево
годишен при зарибителна норма 15 бр. на 1
dka водна площ. За зарибяване с шаран във
водоемите, населени с щука, е добре да се
използва двулетен 200 g зарибителен материал от шаран при зарибителна норма от 5
бр. на 1 dka водна площ (Национална програма за подпомагане на устойчивото развитие на рибните ресурси 2008-2013). Тъй като
много от водоемите са със затинени дъна е
възможно да се направи опит за внасяне на
лин, в норма няколко броя на 1 dka водна
площ, което ще обогати рибните съобщества и ще подобри условията за любителски
риболов. След зарибяването е необходимо
стриктно съблюдаване спазването на Приложение 2 на ЗРА за минимални разрешени
размери на улов на риба от риболовците.
При необходимост е възможно поетапно зарибяване, последвано от едногодишна забрана за улов на риба в зарибения водоем
като по този начин риболовът няма бъде
спиран във всички стоящи водоеми.
С цел увеличаване на местата за възпроизводство на рибите и за отхранване на личинките им е желателно връзката на старото

речно корито на р. Поповска с р. Тунджа да
се възстанови. В предвид на съществуващия водообмен между старото речно корито
на р. Поповска и отводнителния канал в буферната зона на резерват „Балабана” е необходимо да се установи и премахне източника на фекално-битивo замърсяване на отводнителния канал. При наличие на повече
и по-чиста вода, както и на връзка с основното течение на р. Тунджа, този канал би
могъл също да се превърне в добър обект
за любителски риболов и в място за развитие на хайвера и личинките на фитофилните
риби.
7. Възстановеният рибарник в буферната зона
на резерват „Балабана”, в случай че остане
не ангажиран за стопанска дейност, може да
бъде използван за производство на зарибителен материал от по-ценните видове риби
в р. Тунджа. За целта е достатъчно през
пролетта да бъдат уловени в основното течение на реката половозрели екземпляри:
шаран, лин, бабушка и др. и да бъдат пуснати в рибарника. Произведените от тях малки
рибки през есента могат да бъдат пуснати в
р. Тунджа, посредством отводнителния канал и старото корито на р. Поповска, или да
бъдат изловени и използвани за зарибяване
в резерватите „Балабана” и „Долна Топчия”.
8. С цел да бъдат подобрени условията за
развъждане по естествен път на личинки на
видовете от ихтиофауната на р. Тунджа, в
сектора на канал „Дипсиза”, попадащ в резервата „Долна Топчия” да се обособят неголеми заградени площи от по няколко
квадратни метра. За целта могат да се използват слепи ръкави на канала, както и не
дълбоки заливи, които да се заградят с телена мрежа с размер на окото 40-50 mm.
Това ще предотврати навлизането на хищници в тях, ще създаде временни укрития и
убежища за личинките при преследване и
ще допринесе за повишаване на оцеляемостта на личинките и на малките рибки. За
по-голяма ефективност е добре такива заградени места да се изградят и поддържат
шахматно разположени по цялото протежение на канала, в лонгозната гора на резерват „Долна Топчия”.
9. С цел подобряване на условията за любителски риболов, откритите участъци от канал „Дипсиза” в буферната зона на резервата „Долна Топчия” при село Трънково е препоръчително да бъдат водоснабдени и да
бъдат зарибявани ежегодно със зарибителен материал от шаран и щука. Зарибителният материл от щука трябва да бъде нулево годишен при зарибителна норма 15 бр.
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на 1 dka водна площ. За зарибяване с шаран на водоемите, населени с щука, е добре
да се използва двулетен 200 g зарибителен
материал от шаран при зарибителна норма
от 5 бр. на 1 dka водна площ (Национална
програма за подпомагане на устойчивото
развитие на рибните ресурси 2008-2013).
Желателно е да не се допуска плътно покритие на канала от папур (Tipha latifolia),
тръстика (Phragmites australis) и др. видове
висша твърда надводна растителност, за да
не се затлачва и заблатява канала. Плътно
покритите с висша надводна растителност
места е добре да се почистват рано на пролет и да се осигури добра проточност на канала.
10. Съхранението на популациите на защитените и на редките видове в река Тунджа изисква също специални мерки:
- За опазване на струмския щипок (Cobitis
strumicae) трябва да се съхранят неговите
местооботания, като се пазят водите от
замърсяване, а дъното от добив на инертни материали. Необходимо е да не се допуска улова му и продажбата му като
стръв за риба.
- За запазване на популацията на распера
(Aspius aspius) е нужно преди всичко недопускане на бракониерство, което намалява числеността не само на распера, но
и на видовете, представляващи негова
хранителна база.
- Към мерките за съхранение на популацията на дивия шаран в река Тунджа освен
борба с бракониерството трябва да включат и издирване на половозрели екземпляри за добив на полови продукти и производство на зарибителен материал от
тях при изкуствени условия с цел подпомагане на естественото възпроизводство.
Желателно да не се зарибява реката с
културни форми шаран.
- Особено внимание би следвало да се отдели на маришката мряна (Barbus
cyclolepis) като ендемит на водосбора на р.
Марица. Необходимо е да се пресекат
всички форми на бракониерски улов на
вида, като ловене с електрически ток, изпозване на мрежни уреди, особено популярните в последните години „парашути”,
улов с петромаксови лампи нощем и др.
За поддържане популацията на вида е
необходимо опазване на чистотата на
речните води. Желателно е да не се допуска речното дъно да се затлачва от гниеща органика, паднали дървета и клони,
битови отпадъци. Пясъчните ивици е желателно да се предпазват от отнасяне,

затлачване и затиняване. Ако липсват такива е възможно изкуствено създаване на
покрити с пясък и дребен чакъл ивици в
подходящите за това места.
- Опазването на популацията на маришкия
моринаш (Vimba melanops) и на вардарския скобар (Chondrostoma vardarense)
изисква строг и ефективен контрол върху
любителския риболов на тези видове през
зимните месеци, когато те са масов обект
на улов в реката. Особено внимание
трябва да се отделя на спазването на
максималните позволени количеста за
любителски улов на риба и съобразяването с минималните, разрешени размери за
улов на двата вида, вардарски скобар и
маришки морунаш. Нужна е и добра охрана от бркониерство и недопускане на улов
чрез т.н. търмъчене с въдици. Желателно
е да не се допуска струпване на големи
количества корморани през зимата в района на резерватите, щетите от които,
особено върху вардарския скобар, могат
да бъдат големи.
- За опазване на мраморното попче
(Proterorhinus marmoratus) е необходимо
опазване на чистотата на водите на река
Тунджа и не позволяване търговията с този вид като стръв за ловене на хищна риба;
- За опазване на горчивката (Rhodeus
amarus) е необходимо опазване чистотата
на водата, поддържане на постоянно водно течение в канал „Дипсиза”, създаване
на добри условия за живот на вида, както
и на речните миди от род Unio. Не трябва
да се допуска ловенето на горчивка, търговията с нея и използването й като стръв
при ловене на хищни риби.
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RESEARCH ON THE IHCTHIOFAUNA IN THE LOWER TUNDJA RIVER IN RELATION
TO ALTERNATIVE FORMS OF TOURISM IN THE REGION OF YAMBOL AND ELHOVO
Vasil Kolev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
One of the reasons for the attractiveness of the area between the towns of Yambol and Elhovo is the interesting fish
fauna of the river Tunja, including eight endemic fish species and popular fish species for angling. In the spring and
summer of 2014 we conducted a study of the actual situation of the ichthyofauna of the Tunja River, south of the town of
Yambol, on the reserves Dolna Topchia and Balabana. Most numerous in the catch was the Aegean chub. Large percentages of catches were predators asp and catfish. We found problems in the functioning of the hydrographic network
within reserves - break the old bed of the Popovska River. As a solution of this problem we suggest the connection of the
Popovska River with the main course of the river Tunja River in order to serve as a nursery for fish.
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Резюме
В настоящата статия са представени резултати от изследването на енергийните характеристики на биомасата на някои сортове евроамерикански хибридни тополи, интродуцирани в България. За тази цел бяха проучени
енергийните показатели на Populus x euroamericana, cl. I-214, I-45/51, Pannonia, Weltcheimei-Pappei и NNDV, които
са перспективни за създаване на бързорастящи енергийни плантации у нас. Тези сортове имат бърз начален
растеж и ускорено натрупване на биомаса през първите години. Те притежават висока издънкова способност и
са подходящи за отглеждане при нашите климатични условия. В резултат на изследването бяха определени
брутната и нетната калоричност, относителната влажност и пепелното съдържание на ювенилната дървесина и
кора на едногодишни тополови стъбла. Материалите за изследване са от специализирано тополово стопанство
гр. Пазарджик. Изпитването на пробите беше проведено в лаборатория на катедра „Дърводобив, логистика и
агромелиорация” при Техническия университет в гр. Зволен, Словакия.
Ключови думи: тополови плантации, биомаса, калоричност, пепелно съдържание
Key words: poplar plantations, biomass, heating value, ash contents

JEL: Q23.
Дървесината е традиционен източник на
енергия в нашата страна, която обаче в поголямата си част се използва във вид на дърва
за горене. За по-ефективно оползотворяване на
тази енергия на национално, общинско и местно
ниво е необходимо да се внедрят съвременни
инсталации, с по-висок КПД, механизирано захранване и управление. В днешно време у нас за
отопление на домакинства и сгради все пошироко навлизат малки инсталации с мощност
50÷150 kW, работещи с пелети. За реализиране
на по-мащабни енергийни проекти се изграждат
централи с мощност над 0,5 MW. Работещите в
днешно време централи на биомаса в България
са изобразени на фиг. 1. Общата инсталирана
мощност за производство на енергия е 77 MW,
като 25,4 MW от тази мощност се използва за
когенерация и производство на електроенергия.

Увод
Дървесината е най-древния източник на
енергия, използван от хората за отопление и
производство на различни продукти. С развитие
на технологиите, тя е изместена от изкопаемите
горива, отличаващи се с по-висока калоричност,
по-лесен добив и начин на употреба. Фосилните
горива са изчерпаеми източници с негативно
влияние върху екологията. Установено е, че при
изгаряне на 1 t дървесина се отделя 26,5 пъти
по-малко пепел, 30 пъти по-малко SO2 и 5 пъти
по-малко N2O2 в сравнение с въглищата [2].
През последните 2-3 десетилетия световната
общност, в това число и България, развиват политика за разработване на ВЕИ, като част от
програмата за устойчиво развитие. В тази политика, дървесината заема значимо място като
ВЕИ, неутрален към въглеродните емисии.

а)
б)
Фиг. 1. Централи за оползотворяване на биомаса в България
Легенда: а) карта на изградените мощности на биомаса; б) общинска отоплителна централа на биомаса,
гр. Банско
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вива успешно в много страни от ЕС. За тази цел
в тях е разработена нормативна уредба и са
регламентирани ясни правила за създаване на
енергийни плантации с къс ротационен цикъл
(SRF) и търговия с чипс. За България стопански
интерес представляват бързорастящите дървесни видове, като топола, върба, акация и др.
Освен това, нашите научни и изследователски
организации има богат опит в селекцията на
бързорастящи видове за производство на строителна и технологична дървесина. Това е обективна предпоставка за осигуряване на посадъчен материал за създаване на енергийни плантации.

Централите, работещи с биомаса във вид на
дървесни трески за директно изгаряне или термична газификация произвеждат общо 72,5 MW
енергия, от която 21,4 (+5) MW е когенерация.
Основният източник за добив на енергийни
трески у нас в днешно време са дървата от горските стопанства и отпада от дъскорезното производство. Алтернативен източник за производство на дървесни трески са енергийните плантации от бързорастящи дървесни и храстови
видове. Тези култури са предназначени за добив на биомаса, която се използва за гориво в
ТЕЦ (фиг. 2). В настояще време, промишленото
производство на този вид горски култури се раз-

Фиг. 2. Тополова енергийна плантация за производство на дървесен чипс за ТЕЦ в гр. Тополчани, Словакия

Дървесните енергийни трески, произведени
от бързорастящи дървесни видове като гориво,
се характеризират с определени енергийни качества: калоричност, пепелно съдържание и
влажност. От тях в голяма степен зависи цената
на произведения дървесен чипс. Изследването
на енергийните показатели на дървесни трески
от различни сортове тополи, които се размножават и произвеждат в България ще ни даде
ценни знания за енергийните характеристики на
този енергиен източник у нас.
Целта на настоящата работа е да се установят енергийните показатели на дървесни
трески от различни сортове евроамерикански
хибридни тополи, произвеждани в България.
Обект на изследването са хибридни сортове от Евроамериканска топола – Populus x
euroamericana, култивари: cl. I-214; I-45/51;
Pannonia M-1; Weltcheimei-Pappei и NNDV.
Предмет на изследване са калоричността,
относителната влажност и съдържанието на пепел в биомасата на едногодишни леторасли.
Място на изследване. Материалите за изследване са добити в „Тополово стопанство”, гр.
Пазарджик. Лабораторните изследвания на про-

бите и обработката на резултатите са извършени в лаборатория на катедра „Дърводобив, логистика и агромелиорация” при Техническия
университет в гр. Зволен, Словакия.
1. Обекти и материали
За съставяне на аналитичните проби бяха
използвани свежи тополови пръти, нарязани от
едногодишни леторасли от вкоренилище за
производство на резници от горски разсадник
„Наков чифлик” при Тополово стопанство, гр.
Пазарджик. Стопанството е специализирано за
производство на посадъчен материал с доказан
произход и генетични качества, което е препоръчително. За определяне на енергийните характеристики на биомасата като гориво бяха
взети опитни проби от няколко сорта топола.
Като перспективни за производство на биомаса
за производство на енергия в България бяха
изследвани няколко сорта от Евроамерикански
хибридни тополи: Populus x euramericana sv. I214; I-45/51; Pannonia; Weltcheimei–Pappei (немски клон) и NNDV (португалски клон) (фиг. 3).
При подходящи условия тези сортове могат да
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осигурят годишен добив от един хектар в рамките на 8 до 15 t/ha суха биомаса за 1 година.

Фиг. 3. Изображения от маточния отдел и моменти от вземането на пробни материали за определяне на енергийните характеристики на биомасата на различните сортове тополи

студеният месец е януари със средна месечна
температура Tср=0,2 ºС, като през различните
години температурите варират от -4,4 ºС до
3,6 ºС (януари 2013 г., Tср =-0,7 ºС). Най-топъл е
месец юли със средномесечни температури
между 21,3 ºС и 25,6 ºС, като средната температура е 22,9 ºС. Най-ниската измерена температура е -24,8 ºС, а най-високата +44,2 ºС. Найкъсната дата на пролетните слани е била 5 май,
а най-ранната на есенните слани – 21 септември [1, 15].
Средногодишната сума на валежите е 548
mm, като последните години се отчита засуша-

Природоклиматични условия
Разсадникът „Наков чифлик” е с площ 302,43
dka. В маточният отдел, върху 169 dka се отглеждат многогодишни маточници от 24 сорта
тополи и няколко сорта върби. Територията на
разсадника принадлежи към преходно континенталната подобласт на Европейската континентална климатична област. Надморската височина е 205 m. Климатът е континентален и се
определя главно от въздушните маси от Средиземно море и Атлантическия океан и в по-малка
степен – от студените маси от Източна Европа.
Средната годишна температура е 11,5 ºС. Най-
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ване и редуциране на валежите до 15-30%. Поголямата част от маточния отдел се напоява с
капково-напоителна система, а останалата част
– гравитационно. Режимът на валежите има
преходно континентален характер, изразен с
летен максимум и зимен минимум. Първичният
максимум е през месеците май-юни, а вторичният – през ноември. Най-високият пик на валежите е през месец май – 72 mm, а следващият
през ноември – 52 mm. Най-ниската сума на валежите е през февруари – 29 mm. През зимния
сезон сумарната средна сума на валежите е 112
mm, през проления сезон – 160 mm, през летния
– 145 mm и през есенния сезон – 131 mm. Средната годишна влажност на въздуха е 71%. Почвата в разсадника е глинест чернозем, тежка и
много дълбока, добре запасена с калий и фосфор, но по-слабо с азот. Това налага да се подхранва периодично с азотни торове [1]. Горният
почвен слой е неутрален по отношение на pH, а
по-долният, от 35 до 70 cm, е слабо алкален.
Младите маточници се подхранват чрез листно
торене.
През последните години стопанството произвежда около 900 хил. резника, което е 45-50% от
пълния производствен капацитет. Отпадъчната
биомаса, която остава във вид на неусвоени
леторасли и технологичния отпад от производството на резници (20-25% нестандартни резници), може да се използва за раздробяване във
вид на дървесен чипс за производство на енергия. При минимален годишен добив от 6-8 t/ha
суха биомаса в маточния отдел и при сегашното
ниво на производство на резници у нас, тополовото стопанство може да произвежда средно
годишно от 56,6 до 76,8 тона суха биомаса за
производство на енергиен чипс.

на вода в дървесни стърготини, които могат да
се използват като гориво. Принципът на метода
е да се намери теглото на мокра и суха дървесина, претеглени с точност до 0,01 g. Сушенето
се извършва в лабораторна сушилня „Memmert”.
Пробите се изсушават при температура
103 ±2 °C до достигане на постоянно тегло, при
което промяната на теглото между две претегляния през интервал от 2 часа не надвишава
0,01 g. От теглото на пробата преди изсушаване
и след се изчислява относителната влажност Wr.
Относителната влажност на дървесината, се
определя като съотношение на теглото на водата, съдържаща се в пробата, спрямо теглото на
влажната дървесна проба.
Относителната влажност на пробите се определя в проценти по формулата,
m  mo
Wr  w
.100 ,
(1)
mw
където
mw е масата на суровата проба, g;
mo – масата на сухата проба, g.
2.2. Определяне на калоричността
Горната топлина на изгаряне Qs или брутната калоричност се определя като топлина, която
се отделя при пълното изгаряне на 1 kg гориво и
охлаждане на димните газове и пепелта до начална температура (tн = 25 ºC), при което водната пара кондензира и се превръща във вода
(STN 48 0058: 2004 и БДС ISO 1928:2011). За
определяне топлината на изгаряне се използват
калориметър за твърди горива, модел IKA C200.
Долната топлина на изгаряне или нетна калоричност Qn се определя като топлина, отделена
при пълното изгаряне на 1 kg гориво, при охлаждане на горивото до температура на околната среда, при което водата остава в газообразно
състояние. Тя се изчислява въз основа на горната топлина на изгаряне, в съответствие със
STN 48 0058:2004. За пресмятането на отоплителни съоръжения се използва нетната топлина.

2. Методика на изследването
За постигане на целта на изследването, работата се насочва към определяне на избрани
енергийни характеристики на биомасата на едногодишни леторасли от сортове I-214, I-45/51,
Pannonia, Weltcheimei-Pappei и NNDV. Оценката
на параметрите за качество на енергиен чипс
могат да се намерят в трудовете на Dzurenda et
al. [3, 4], Lieskovsky et al. [5], Gochev et al. [6],
Marinov et al. [7] и др.

Метод за определяне на горната топлина
на изгаряне в калориметър IKA C200
Аналитичната проба се размесва добре и от
нея се претегля контролна проба за изпитване с
тегло 0,8 до 1,5 g. Точността на измерване е до
0,0002 g. Теглото на контролната проба трябва
да е такава, че температурата на водата в калориметричния съд да се увеличи до 2-3 °C. Подготвената контролна проба се поставя за изгаряне в тигел и се затваря в декомпозиционния
съд. За запалване на пробата се използва памучна нишка, два електрода и запалителна тел.
Калориметричният съд се затваря с капак и се
пълни с кислород под налягане 2,5÷3,5 MPa. За

2.1. Определяне на относителната влажност
на дървесна биомаса
Относителната влажност на биомасата се
определя по гравиметричния метод чрез лабораторно сушене на аналитична проба, в съответствие с EN 14774 и STN 48 0058: 2004 „Сортименти от дървесина, стърготини от широколистна дървесина и дървесни трици”. Този метод описва начина за определяне съдържанието
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целта се използва пълначна кислородна станция „Messer“. Съдът на калориметъра се пълни
с 2 литра вода, която се дозира автоматично.
Температурата на водата се поддържа в рамките на ±0,5°C спрямо температурата на околния
въздух.
Определянето на горната калорична стойност се извършва автоматично чрез специализиран софтуер C5040 Calwin. Данните за температурата на водата по време на измерването се
актуализират през една минута. След запалване
на контролната проба започва главния етап от
измерването, като температурата се изписва на
дисплея на уреда. В началото на този етап температурата се покачва сравнително по-бързо,
след което започва да намалява и в края на
главния етап достига своя максимум. След около 5 минути, настъпва финалния етап, при който
се отчита бавен спад на температурата. След
приспадане на последната стойност, измерването приключва. Получената стойност от измерването на горната топлина на изгаряне се отчита на екрана на калориметъра. Тя се определя
по формулата
C.D t  K   c  J 
,  
(2)
QS 
m
g

където:
C е топлинният капацитет на калориметъра,
J.ºC-1;
Dt – общото покачване на температурата в
главния етап, ºC;
K – корекцията за топлообмен с околната
среда, ºC;
m – масата на контролната аналитична проба,
g;
c=c1+c2+c3+c4 – са поправките, c1=50 J е поправката за топлината, отделена от изгарянето на нишката, а c2, c3 и c4 са пренебрежимо
малки, J.
2.3. Определяне на пепелното съдържание
Пепелното съдържание в пробите се определя в съответствие със STN ISO 1171 „Твърди
горива”. Върху порцеланов съд се претегля проба с маса около 2 g. Масата на пробата се определя с електронна везна “Kern” с точност до
0,0001 g. Пробите се изсушават предварително
в сушилня „Memmert” при температура 103 ±2 ºC
до постоянна маса. Същността на метода се
състои в изгаряне на проби. За целта се използва муфелна електропещ, модел VEB LM 212 (01200 ºС) (фиг. 4).

Фиг. 4. Муфелна електропещ VEB LM 212 и електронна везна KERN

отношението между теглото на остатъка след
изгаряне на пробата и нейната начална маса.

Пробата се загрява с постоянна скорост във
въздушна среда до 815 ºC ±10 ºC до постоянно
тегло За целта температурата на пещта се увеличава постепенно за време 60 min до 500 ºC,
след което се поддържа така 30 min. След това
се увеличава отново до 815 ºC и се поддържа
постоянна в продължение на 60 min. След завършване на процеса, съдът с пробата се отстранява от пещта и се охлажда върху метална
подложка в продължение на 10 min. След това,
пробата се прехвърля в ексикатор или друг затворен съд и се оставя да изстине до стайна
температура. След охлаждане пробата се претегля с точност до 0,0001 g. Съдържанието на
пепел в биомасата се изчислява в процент от

3. Резултати и анализ
Пробите са взети на 28.10.2013 г. Част от
листата на летораслите бе опадала, като поголям отпад имаше при сортове I-214 и
Weltcheimei-Pappei, а най-малък – при I-45/51.
До лабораторните изпитания, пробите бяха запазени в свежо състояние. Изпитването на образците бе проведено от 30.10.2013 до
07.11.2013 г. в лаборатория на катедра „Дърводобив, агромелиорация и логистика” при Техническия университет, гр. Зволен, съгласно изложената методика. За всеки от изследваните
сортове бяха съставени по пет аналитични про-
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би и бяха определени средните стойности за
влажност, калоричност и пепелно съдържание
на дървесина без кора и само кора. Средните
стойности от получените резултати са представени в табл. 1-9.

Разликите в относителната влажност между
пробите от отделните сортове не са големи, тъй
като са взети в свежо състояние и по едно и
също време. Най-ниската относителна влажност
е измерена за пробата на сорт I-214 – 42,95%, а
най-високата стойност за I - 45/51 – 47,6%, която беше и с най-голям процент неопадала листна маса. Разликите при кората са малко поголеми. Тук най-ниската влажност е измерена за
Panonia – 45,16%, а най-високата – при I-214 –
51,3%.

3.1. Установяване на относителната влажност на биомасата
Изсушаването на пробите и определянето на
относителната влажност се проведе съгласно
методиката от 30 октомври до 01 ноември 2013 г.

Табл. 1. Оценка на относителната влажност на изпитваните проби от дървесина без кора
Показатели
I-214
Weltcheimei - Pappei
Panonia M1
NNDV
I-45/51
Тегло на влажната проба, [g]
29,955
37,425
30,85
22,085
31,33
Тегло на сухата проба, [g]
17,100
20,535
17,245
12,165
16,440
Тегло на водата, [g]
12,855
16,890
13,605
9,920
14,890
Относителна влажност, %
42,95
45,20
44,6
44,9
47,6
Табл. 2. Оценка на относителната влажност на изпитваните проби от кора
Показатели
I-214
Weltcheimei - Pappei
Panonia M1
NNDV
Тегло на влажната проба, [g]
72,02
70,31
63,63
60,73
Тегло на сухата проба, [g]
57,79
57,45
54,79
52,38
Тегло на мерителната чашка, [g]
44,27
44,28
44,23
44,33
Тегло на водата, [g]
14,23
12,86
8,84
8,35
Сухо тегло, [g]
13,59
13,17
10,56
8,05
Относителна влажност, [%]
51,3
49,4
45,16
50,09

Фаза А: Поставяне на пробата в устройството. Начален етап и време за стабилизиране на
температура от 0-6 min;
Фаза Б: Запалване на пробата. Температурата се увеличава в интервала от 6 до 12 min –
главен етап от измерването;
Фаза В: Фаза на стабилизиране на температурата и край на измерването.
Отделената топлина на изгаряне на всеки
пробен образец се изчислява автоматично от
вградения софтуер въз основа на разликата
между температурите в началото и в края на
измерването.

3.2. Установяване на топлината на изгаряне и
калоричността на пробите
Топлината на изгаряне на пробите се определя с калориметър IKA C200, съгласно приетата методика. Получените стойности за температура и време се обработват чрез софтуерната
програма C 5040 Calwin, с която се прехвърлят
данни от калориметъра в Excel и Word в РС.
Изменението на температурата по време на отделните измервания са показани на фигури с
номера от 5 до 10. Процесът по измерване на
брутната топлина на изгаряне е разделен в три
фази – А; Б и В:

Фиг. 5. Изменение на температурата на образец
от клон I-214

I-45/51
67,25
56,25
44,46
11,00
11,79
48,3

Фиг. 6. Изменение на температурата на образец от
клон Weltcheimei - Pappei
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Фиг. 7. Изменение на температурата на образец
от клон Panonia-M1

Фиг. 8. Изменение на температурата на образец от
клон NNDV

Фиг. 9. Изменение на температурата на образец
от клон I- 45/51

Фиг. 10. Изменение на температурата на образец от
клон МАХ-4 (Словакия)

1928:2003, варира от 8,617 MJ.kg-1 до 9,708
MJ.kg-1. Разликата между сорт I-214, който има
най-високата калоричност и I-45/51, който е с
най-ниската е 12,6%. Получените средни стойности от измерванията са дадени в табл. 3 и 4.

Получените стойности за брутната топлина
на изгаряне на дървесина без кора в съответствие с ISO 1928 варират от 19,594 MJ.kg-1 при
сорт I-45/51 до 19,948 MJ.kg-1 при I-214. Нетната
калоричност, изчислена в съответствие с STN

Табл. 3. Оценка на топлината на изгаряне и калоричността на дървесина без кора
Показатели
I-214
Weltcheimei Panonia
NNDV
- Pappei
M1
Тегло на изпитвания образец от пробата, [g]
0,893
1,3474
1,5928
1,0846
Топлина на изгаряне по ISO 1928, [MJ.kg-1]
19,948
19,737
19,604
19,727
Калоричност по ÖNORM M 7132 при влажност 0%,
18,606
18,395
18,262
18,385
[MJ.kg-1]
Калоричност на суровата проба по ÖNORM M
9,587
9,044
9,103
9,007
-1
7132, [MJ.kg ]
Калоричност на суровата проба по ISO 1928,
9,708
9,165
9,224
9,129
[MJ.kg-1]
Табл. 4. Оценка на топлината на изгаряне и калоричността на кората
Показатели
I-214
Weltcheimei Panonia
- Pappei
M1
Тегло на изпитвания образец от пробата, [g]
1,353
0,8724
1,0538
Топлина на изгаряне по ISO 1928, [MJ.kg-1]
18,964
19,068
19,313
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I-45/51
1,163
19,594
18,252
8,495
8,617

NNDV

I-45/51

1,1252
18,945

0,931
19,193
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Показатели
Калоричност по ÖNORM M 7132 при влажност 0%,
-1
[MJ.kg ]
Калоричност на суровата проба по ÖNORM M 7132,
[MJ.kg-1]
Калоричност на суровата проба по ISO 1928,
[MJ.kg-1]

(продължение)
NNDV
I-45/51

I-214

Weltcheimei
- Pappei

Panonia
M1

17,622

17,726

17,971

17,603

17,851

7,334

7,763

8,670

7,398

8,057

7,458

7,886

8,792

7,521

8,180

45/51 – съответно 0,93% и 0,94%. Средни стойности има португалския клон NNDV с 0,815%.
Пепелното съдържание в кората е по-високо
заради по-голямото съдържание на негорими
вещества. При повечето клонове пепелното съдържание е в рамките на 4,3% и 4,6 %, като найниска стойност има това при немския клон
Weltcheimei-Pappei – 2,69%.

3.3. Установяване съдържанието на пепел
Получените средни стойности за пепелното
съдържание на пробите без кора и само на кора,
определени в съответствие с методиката са дадени в таблици 5 и 6. От тези резултати може да
се види, че съдържанието на пепел в дървесината е най-ниско при сорт I-214 и Weltcheimei –
Pappei - 0,72%, а най-високо при Pannonia и I-

Табл. 5. Оценка на съдържанието на пепел в дървесината без кора
Показатели
I-214
Weltcheimei - Pappei
Panonia M1
NNDV
Тегло на празна чашка, [g]
33,8953
33,4367
33,7176
34,9056
Тегло на чашката с образеца, [g]
35,7625
36,2396
35,9715
36,4334
Тегло на чашката с пепелта, [g]
33,9090
33,4573
33,7387
34,9181
Тегло на пробата, [g]
1,8672
2,8030
2,2539
1,5278
Тегло на пепелта, [g]
0,0137
0,0206
0,0211
0,0125
Съдържание на пепел, %
0,72
0,72
0,93
0,815

I-45/51
31,0035
32,8147
30,9706
1,8112
0,0171
0,94

Табл. 6. Оценка на съдържанието на пепел в кората
Показатели
I-214
Weltcheimei - Pappei
Panonia M1
Тегло на празна чашка, [g]
32,1140
33,5192
34,9210
Тегло на чашката с образеца, [g]
33,4729
35,0548
36,0056
Тегло на чашката с пепелта, [g]
32,177
33,5605
34,9684
Тегло на пробата, [g]
1,3589
1,5356
1,0846
Тегло на пепелта, [g]
0,0630
0,0413
0,0474
Съдържание на пепел, %
4,64
2,69
4,37

I-45/51
36,1239
37,6676
36,1896
1,5437
0,0657
4,26

NNDV
34,4511
36,1424
34,526
1,6913
0,0749
4,43

жание на кората Weltcheimei-Pappei – 2,69%,
което означава, че добивът на биомаса от енергийни плантации, залесени с този сорт може да
се извърши и в по-млада възраст на насаждението. Същото може да се каже и за Populus x
euramericana sv. Pannonia, който макар и с поголямо съдържание на пепел в кората – 4,37%,
има по-голяма калоричност на кората от останалите образци – 17,971 MJ.kg-1. Средната нетна калоричност на сухия дървесен чипс от изследваните сортове евроамерикански тополи по
ÖNORM M 7132 е 18 MJ.kg-1. От разчетните
данни за количеството на отпадъчна биомаса от
(т. 2) и получената средна енергийна стойност
на суровата биомаса по ISO 1928, може да се
установи, че тополовото стопанство може да
осигури на най-близкия ТЕЦ на биомаса (гр.
Стамболийски или гр. Ихтиман) между 610 и 690
GJ енергия годишно.

Обобщени резултати
Най-висока енергийна стойност по австрийския стандарт ÖNORM M 7132 за твърди биогорива при влажност 0% има дървесината на
Populus x euramericana sv. I-214 със стойност от
18,606 MJ.kg-1, но с по-слаби показатели за кората–17,622MJ.kg-1. След него е немския сорт
Populus x euramericana cv. Weltcheimei–Pappei с
калоричност 18,395 MJ.kg-1 за дървесината и
17,726 MJ.kg-1 за кората. На трето място по калоричност е дървесината на португалския сорт
Populus x euramericana cl. NNDV с 18,385 MJ.kg-1
и кората – 17, 603 MJ.kg-1. На четвърто място е
Populus x euramericana sv. Pannonia с калоричност на дървесината 18,262 MJ.kg-1, но с найвисока калоричност на кората – 17,971 MJ.kg-1 и
на пето последно място е дървесината на I45/51 с калоричност 18,252 MJ.kg-1, но със средно висока стойност за кората – 17,851 MJ.kg-1.
Прави впечатление по-ниското пепелно съдър-
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Табл. 7. Обобщена оценка на енергийните показатели на дървесина и кора на избрани сортове тополи
WeltcheimeiI-214
Panonia-M1
NNDV
I-45/51
Енергийни поPappei
казатели
без
без
без
без
без
кора
кора
кора
кора
кора
кора
кора
кора
кора
кора
Относителна
42,95
51,3
45,20
49,4
45,16
45,16
50,09
50,09
48,3
48,3
влажност, [%]
Топлина на изгаряне,
19,948 18,964 19,737 19,068 19,604 19,313 19,727
18,945 19,594 19,193
-1
[MJ.kg ]
Калоричност по
ÖNORM M 7132
18,606 17,622 18,395 17,726 18,262 17,971 18,385
17,603 18,252 17,851
при влажност
-1
0%, [MJ.kg ]
Калоричност на
суровата проба
9,587
7,334
9,044
7,763
9,103
8,670
9,007
7,398
8,495
8,057
по ÖNORM M
-1
7132, [MJ.kg ]
Калоричност на
суровата проба
9,708
7,458
9,165
7,886
9,224
8,792
9,129
7,521
8,617
8,180
по ISO 1928,
-1
[MJ.kg ]
Пепелно съ0,72
4,64
0,72
2,69
0,93
4,37
0,815
4,43
0,94
4,26
държание, [%]

характеристики, което ги прави напълно подходящи за създаване на енергийни плантации в
България. Друг важен фактор за стимулиране на
българските земеделски кооперации и горски
стопанства за създаване на енергийни тополови
плантации е наличието на специализирано стопанство за производство на резници за вкореняване и залесяване.
Настоящата работа представя резултатите
от едно оригинално изследване в България на
енергийните характеристики на няколко сорта
евроамерикански
тополи
Populus
x
euroamericana, cl. I-214, Weltcheimei-Pappei, I45/51, Pannonia и NNDV, които са подходящи за
създаване на енергийни плантации за производство на дървесен чипс. От получените резултати и направените анализи, може да се заключи, че дървесината на тези сортове хибридни
тополи има подходящите енергийни характеристики за използването й като гориво в централите на биомаса в България.

Изводи и препоръки
Бързорастящите дървесни видове в рамките
на 2-4 години показват ускорен растеж, достигат
височина 6÷12 m и тяхната дървесина е подходяща за енергиен чипс. Основната разлика
между тополовите енергийни плантации и интензивните горски култури за производство на
технологична и строителна дървесина е, че интервалът от време между саденето и добива на
дървесина е значително по-къс. При отглеждане
на енергийни култури са от голямо значение
почвените условия, количеството на валежите и
височината на подпочвените води. Основната
цел при отглеждането на този вид култури е реализирането на максимален добив от биомаса
върху единица площ. В нашата страна има благоприятни условия за създаване на енергийни
тополови плантации, като при подходящи растителни условия, достатъчно ниво на подпочвените води и адекватни мерки за насърчаване на
растежа, тези плантации могат да реализират
годишен добив между 10 и 15 t/ha суха биомаса.
Дървесината се добива през есенно-зимния сезон, когато биомасата има относителна влажност 45-50% и нетна калоричност 8÷9 MJ.kg-1.
От проведеното изследване върху няколко
евроамерикански хибридни сортове тополи в
България се установи, че те притежават добри
енергийни характеристики. В сравнение с други
наши изследвания върху енергийните свойства
на подобни сортове евроамерикански хибридни
тополи, използвани за производство на енергия
в Р. Словакия – Panonia и МАХ-4, бе установено,
че биомасата на произвежданите сортове в „Тополово стопанство” гр. Пазарджик имат близки
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ENERGY CHARACTERISTICS OF THE WOOD BIOMASS OF EURO-AMERICAN
HYBRID POPLARS
Konstantin Marinov1, Zhivko Gochev1, Martin Lieskovský2,Michal Ferenčík2
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Technical University, Zvolen, Slovakia
Abstract
This article presents the results of the study of the energy characteristics of wood biomass from some Euro-American
hybrid poplars introduced in Bulgaria. Energy properties for several clones of Populus x euroamericana cl. I-214, I-45/51,
Pannonia M-1, Weltcheimei-Pappei and NNDV have been studied for this purpose. These hybrid clones are promising
for creating fast-growing energy plantations. These poplar clones are characterized by rapid initial growth and accelerated accumulation of biomass; they have high coppice capability and are suitable for our climatic conditions. As a result
of the study, the higher and lower heating value, the relative humidity and ash contents of the juvenile wood and juvenile
bark of one year old poplar stems were defined. Materials and test samples were taken from the specialized State Poplar
Farm in the town of Pazardzhik, Bulgaria. Testing of the samples was conducted in the laboratory of the Department of
Forest Harvesting, Logistics and Agromelioration at the Technical University in Zvolen, Slovakia.
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ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФРЕЗОВИ АГРЕГАТИ ЗА
ПОЧВОПОДГОТОВКА НА НЕВЪЗОБНОВЕНИ ГОРСКИ ПЛОЩИ
Константин Маринов
Лесотехнически университет, София
Резюме
В настоящата работа са представени резултати от изследване на основните експлоатационни показатели на
горска фреза AHWI SF100 за раздробяване на пънове и корени, на горски мулчер FAE UMH/S 200 и на мелиоративна фреза за почвоподготовка FAE SSH 200. Изследването е проведено върху невъзобновени горски площи на
слабо наклонени терени. Установени са производителността и относителния разход на гориво на агрегатите при
работа с трактор FENDT 926 VARIO при определени производствени условия.
Ключови думи: почвоподготовка, горски фрези, мулчери, производителност, разход на гориво.
Key words: soil preparation, forest mills, mulchers, productivity, fuel consumption.

JEL: Q23.
ние в горските стопанства на редица страни.
Тези машини се отличават с голямо разнообразие по отношение на тяхното предназначение,
технологични възможности и характеристики.
Първоначалните наблюдения върху първите
такива машини, работещи на територията на
Североизточното държавно горско предприятие
показаха, че те притежават добри технологични
свойства. Мулчиращата фреза (горски мулчер)
FAE - UMH/S се използва за почистване на
площи от стояща дървесно храстова растителност и сечищни остатъци от терена, като те се
раздробяват на трески и разстилат равномерно
върху почвената повърхност (мулчиране на терена). Освен това с тази фреза може да се извърши повърхностно разрохкване на горния
почвен слой до 10-15 cm и останалите в него
пънове след сечта. По такъв начин се извършва
интензивно размесване на почвата с органичните остатъци. Горската раздробяваща фреза
AHWI SF 1000 е предназначена за премахване
на пънове и корени от терена. Тя раздробява
пъновете и корените на дълбочина до 35-60 cm,
като едновременно извършва дълбоко разрохкване и смесване на органичните вещества с
почвата. С използването на тази машина се рационализира технологичния процес по изкореняване, поради отпадане на операциите по избутване на пъновете и корените и подравняване
на терена. Мелиоративната фреза FAE – SSH
се използва за основна обработка на почвата
чрез дълбоко фрезоване до 50-60 cm. Едновременно с това се извършва силно раздробяване
и размесване на почвените слоеве и растителните остатъци и се подравнява терена. Така обработената почва е готова за залесяване без да
е необходима следваща предпосадъчна обработка.

Увод
Устойчивото стопанисване на горските територии в България изисква провеждането на подходящи възобновителни дейности. В редица
случаи това може да се постигне единствено
чрез планиране на подходящи залесителни мероприятия. Такива мероприятия се провеждат
върху голини и площи, в които естественото възобновяване е незадоволително, в случаите на
преодоляване на негативните последици от горски пожари и природни бедствия, както и при
реконструкция на нископродуктивни гори. В съответствие със стратегията за развитие на горския отрасъл, залесяването на такива обекти е
основен метод за възобновяване. Основната
цел на възобновителните залесявания е възстановяване на горските ресурси и увеличаване
на дървопроизводствената площ. От друга
страна, това ще спомогне за овладяване на
ерозионните процеси, за подобряване на екологичната, рекреационната и защитната функция
на горите.
Подготовката на площите за залесяване е
сред най-трудоемките дейности в горското стопанство. Прилагането на съвременни технологии за механизиране на тази дейност е сред основните фактори за снижаване на разходите за
труд, за повишаване на производителността, за
подобряване на качеството и условията на труд
в залесителната дейност. Внедряването на подходящи машини за почвоподготовка ще осигури
по-благоприятни условия за развитие на културите и основен фактор за повишаване продуктивността на нашите гори.
1. Приложение на фрезовите машини за залесяване на горски площи
Фрезовите машини за подготовка на площи
за залесяване намират все по-широко приложе-
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Внедряването на специализирани фрезови
машини даде възможност в някои наши горски
стопанства да се приложат по-ефективни и съвременни технологии. В резултат на това тези
стопанства постигнаха високи производствени и
стопански показатели.
Провеждането на настоящото изследване ще
ни даде нови знания за експлоатационните качества на фрезовите агрегати за подготовка на
горски площи за залесяване.
Целта на настоящата работа е да се установят експлоатационните характеристики на
фрезови машинно-тракторни агрегати за подготовка на площи за залесяване, при установени
условия на работа.
Обекти на изследване:
1-ви обект: горска мулчираща фреза, модел
FAE UMH/S 200 и трактор FENDT 926 VARIO.
Горският мулчер раздробява стояща и лежаща
растителност и дървесен отпад с дебелина до
400 mm и разрохква плитко почвата до 15 mm.
2-ри обект: горска фреза за раздробяване на
пънове AHWI SF100 и трактор FENDT 926. Фрезата раздробява пънове и корени с дебелина до
500 mm и едновременно с това фрезова почвата на дълбочина до 600 mm в пояси с ширина
450 mm.
3-ти обект: мелиоративна и стабилизираща
почвена фреза FAE SSH 200 и трактор FENDT
926 VARIO. В горското стопанство фрезата се
използва за основна обработка на почвата на
дълбочина до 500 mm, като извършва дълбоко
фрезоване и раздробяване на дървесни остатъци и дребни храсти.
Предмет на изследване са експлоатационните показатели на МТА – производителност и
разход на гориво.
Място на изследването. Експерименталното изследване се провежда в района на Североизточното държавно горско предприятие Шумен, на територията на ТП „ДГС Суворово”. Терените за залесяване и почвоподготовка са голини и невъзобновени площи в землището на с.
Генерал Колево, общ. Суворово, обл. Варна.

2.2. Обекти на изследване
Обекти на изследване са фрезови MTA за
почвоподготовка:
1. Горски мулчер FAE UMH/S 200 и трактор
FENDT 926 VARIO TMS;
2. Фреза за раздробяване на пънове AHWI
SF100 и трактор FENDT 926 VARIO;
3. Мелиоративна почвена фреза FAE SSH
200 и трактор FENDT 926 VARIO.
2.3. Входни и изходни параметри
Входните параметри са постоянни величини
и по време на изследването се поддържат на
едно ниво. Те характеризират производствените
условия. Входни параметри са:
а) наклон на терена;
б) диаметър и гъстота на пъновете;
в) плътност и височина на дървесната и
храстовата растителност;
г) дълбочина на обработката;
д) дължина на работния участък;
е) механичен състав на почвата.
Изходни параметри на изследването са изразходваното гориво, времетраенето на изследваните процеси и обема на извършената работа.
Тези показатели са измерими величини и с тях
могат да се изпълнят задачите на изследването.
Изходни параметри са:
1. времетраене на наблюдаваните операции;
2. обем на извършената работа;
3. изразходвано гориво.
2.4. Място и условия на изследването
Мястото и условията на изследването са
представени в т. 3. Условия на изследването.
2.5. Методи и средства за изследването
Разходите на време за извършване на отделните операции и различните технологични
процеси се определят чрез съставяне на маршрутна снимка на работния ден. За тази цел се
използва разчетно-аналитичния метод за нормиране на технологични процеси с наблюдение
на терена. Времената в рамките на един работен ден се измерват с точност до 1 min. Операционното време се определя чрез извършване
на хронометражни наблюдения в пробните
площи с точност до 1 s. Разходът на гориво се
измерва в обемни единици въз основа на изразходеното гориво за една работна смяна. Точността на измерване е до 0,1 литър. Екипировката за провеждане на изследването се състои
от:
- хронометър с точност до 1 s;
- ролетка с точност до 1 cm;

2. Методика на изследването
2.1. Цел и задачи на изследването
Целта на изследването е да се установят експлоатационната производителност и разхода
на гориво на фрезови МТА за подготовка на
площи за залесяване и основна обработка на
почвата при определени производствени условия. За целта е необходимо да се изпълнят
следните задачи:
1. хронометраж на операциите;
2. съставяне на маршрутна снимка на работния ден;
3. определяне на изразходваното гориво.
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-

GPS система, модел „Garmin Montana 650
T”, за определяне на теренните работи;
ултразвуков наклономер „Vertex IV” за
определяне на наклона на терена;
мерителен съд за измерване на обема на
изразходеното гориво с точност до 0,1
dm3.

зултат на горски пожар. Голяма част от залесяваните площи са покрити с драки и малоценна и
ниска дървесна и храстова растителност. Върху
част от тях има пънове с диаметър межди 16 и
35 cm. Според горскостопанския план на „ДГС
Суворово”, тези площи се залесят с едногодишни
фиданки
от
бяла
акация
(Robinia
pseoudoacacia L.), при схема 2,5х1,0 m. Средната надморска височина е 240 m, а месторастенето е М-І-2. Основната скала е льос, почвата е
излужен чернозем, глинесто-песъчлива, тежка и
некамениста. Почвеният хоризонт е с голяма
мощност до 120 см, което благоприятства подълбоката почвоподготовка. Изложението е северно. Теренът е равнинен и полегат, като на
места достига до 14º. Почвените и теренните
условия са подходящи за работа с фрезови МТА.
Изложението на терените, геоложкия строеж на
скалите и многогодишното ползване от горите в
известна степен са провокирали ерозионните
процеси. Те са все още в начален етап, но на
места е започнало измиване на горния почвен
слой. За ограничаване на ерозията, при основна
обработка на почвата, работните ходове на
фрезовите агрегати се залагат по направление
на хоризонталите на терена.
Пробните площи за наблюдение са отделени в два работни участъка, които са съобразени
с релефните и производствените условия. В
първия участък, в три пробни площи се изследва работата на фрезовия агрегат за мулчиране.
В рамките на тези площи се залагат други три
площи за наблюдение на процеса по почвоподготовка с мелиоративната фреза. Във втория
участък в три пробни площи се изследва фрезовия агрегат за мулчиране, в други три площи се
изследва фрезовия агрегат за раздробяване на
пънове и дълбоко фрезоване и в още три пробни площи се изследва почвоподготовката с мелоративната фреза. Съгласно устройствения
план на стопанството, тези обекти попадат в
рамките на 19-ти отдел, в подотдели „в”, „д” и „4”
(фиг. 1).

2.6. Продължителност и ред за провеждане на
изследването
Хронометражите са общо петнадесет, шест
за мулчиране, три за раздробяване на пънове и
поясна почвоподготовка и шест за пълна почвоподготовка. Общата продължителност на един
хронометражен запис (наблюдение) е осем часа.
В началото на работния ден се определя начинът на движение на агрегатите в пробните площи, като се избира най-рационалната схема за
работа. Хронометражните наблюдения включват работни и празнит ходове на МТА. За целта
се попълва хронометражен лист за всеки МТА,
технологичен процес и пробна площ. В рамките
на една работна смяна се измерва продължителността на всички времена. Те се записват в
таблична форма, като се попълва маршрутна
снимка за работа със съответния агрегат. Изработката от всеки МТА (извършена работа) за
една работна смяна се определя в края на смяната, като се измерва обработената площ. В
началото на работния ден, резервоарът на
трактора се пълни с гориво до горното ниво на
гърловината за зареждане. Количеството на изразходеното гориво се определя в края на деня.
За целта резервоара се допълва с гориво до
горното ниво с помощта на мерителния съд от
екипировката.
2.7. Брой на измерванията и наблюденията
За провеждане на изследването се извършват наблюдения в 15 пробни площи, като за всеки технологичен процес се залагат по три площи.
За хронометраж на операциите се правят между
20 и 30 опитни наблюдения. Маршрутните снимки се правят в рамките на три работни дни.
2.8. Методи за обработка на данните и анализ
на получените резултати
Получените данни от опитните наблюдения
се обработват с помощта на статистическите
методи. За съпоставяне на резултатите се използва сравнителния метод, с който се отчита
влиянието на различните фактори върху изследваните процеси.
3. Условия на изследването
Горските територии, в които се провежда изследването са голини и невъзобновени сечища
след извеждане на 100% санитарна сеч, в ре-

Фиг. 1. Карта на отдела и подотделите с пробните
площи на ТП „ДГС Суворово”
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чер FAE UMH/S 200 (фиг. 2). След това се извършва пълна почвоподготовка на дълбочина
40 cm с мелиоративната фреза FAE SSH 200
(фиг. 3). За съставяне на маршрутна снимка на
работния ден и хронометраж на операциите на
мулчиращия агрегат, този работен участък се
разделя на три пробни площи по 31 dka, със
средна дължина на работния ход на МТА 180 m.
За съставяне на маршрутна снимка на работния
ден на мелиоративната фреза и за провеждане
на хронометражните наблюдения в три работни
дни се залагат 3 пробни площи по 11 dka, със
средна дължина на работния ход 180 m.

1-ви работен участък. Този участък се намира в подотдел „4”. Релефът е равнинен със
среден наклон 3-4º. Контурът на терена има
правилна трапецовидна форма, което улеснява
движението на МТА и намалява неработните
ходове. Почвата е тежка, некамениста, с голяма
мощност. Общата площ за залесяване е 124 dka,
като 93 dka (75%) от нея са покрити с драки и
ниска дървесно-храстова растителност с височина до 3,5-4,0 m. В този работен участък се
премахва цялата растителност и дървесния отпад от сечта чрез раздробяване с горския мул-

Фиг. 2. Фрезов агрегат за мулчиране FAE UMH/S 200 с трактор FENDT 926

Фиг. 3. Фрезов агрегат за почвоподготовка FAE SSH с трактор FENDT 926

2-ри работен участък. Този участък е разположен в полегатите части на 19-ти отдел и попада в подотдели „в” и „д”. Общата площ е 222 dka,
средният наклон на терена е 10º, като в долната
част е 3-4º, а в горната достига до 13-14º. Почвата е глинесто-песъчлива, много дълбока некамениста. Контурът на терена е с криволинейна форма. Участъкът представлява невъзобновено сечище, в което е извършена 100% санитарна сеч след горски пожар. Преди пожара,
насаждението в подотдел „в” с обща площ 136
dka е било съставено от цер (10), с издънков
произход, чиято пълнота е била 0,3, среден диаметър на стъблата d1,3=24 cm и средна височина hср=19 m. Предшестващото насаждение в

подотдел „д” с площ от 86 dka е било съставено
от ясен (10) с издънков произход, при пълнота
0,6, среден диаметър d1,3=18cm и средна височина hср=16 m. Теренът и в двата подотдела понастоящем е обрасъл с драки и малоценна растителност с височина до 3,0-3,5 m. След извеждане на санитарната сеч, пъновете и в двата
подотдела са разположени неравномерно. Измерената средна гъстота е 121 бр/dka, а измереният в основата им среден диаметър е d=32
cm (dmax=38 cm и dmin=16 cm). Предварителната
подготовка на площта включва пълно изсичане
и раздробяване на стоящата дървесно-храстова
растителност до нивото на земята с горския
мулчер FAE UMH/S 200. Върху площ от 91 dka
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се извършва поясно раздробяване на пънове и
корени с горската фреза AHWI SF100 (фиг. 4).
Едновременно с това се извършва и поясна основна обработка чрез дълбоко фрезоване на
почвата в пояси с ширина 0,45 m и дълбочина
55-60 cm. Между поясите се оставят ивици с
ширина 2,0 m. За извършване на хронометражни наблюдения и за съставяне на маршрутна
снимка на работния ден на изкореняването и
почвоподготовката с горската фреза AHWI

SF100 се залагат 3 площи, всяка от които по 17
dka, при средна дължина 260 m на работния ход
на МТА. В останалата част от участъка, на площ
171 dka се извършва почвоподготовка с мелиоративната фреза FAE SSH 200 на дълбочина 40
cm. За извършване на хронометражни наблюдения на тази фреза са заложени три пробни
площи, всяка от които по 15 dka, при средна
дължина 220 m на работния ход на МТА.

Фиг. 4. Фрезов агрегат за раздробяване на пънове и дълбоко фрезоване AHWI SF100

– операционно време; Тпз – време за подготвително-заключителни работи; Тобс – време за
техническо обслужване на машините; Тп.е –
време за почивки и естествени нужди на работниците; Тпр – време за престой, поради организационни причини; Тнр.в – време през което не
се извършва пряка технологична дейност; Тр.в –
продължителност на работното време в една
работна смяна.

4. Резултати и анализи
Изследването бе проведено от 04.02 до
17.03.2013 г., в съответствие с разработената
методика. Средните стойности за получените
резултати от хронометражите за трите МТА са
дадени в обобщена табл. 1. Означенията на изразходваните времена в таблицата са: Тр.х –
време за работен ход на агрегата; Тпр.х – време
за маневриране и празен ход на агрегатите; Топ
Наблюдавани
времена, min
Тр.х
Тпр.х
Топ
Тпз
Тобс
Тп.е
Тпр
Тнр.в
Тр.в

Табл. 1. Маршрутна снимка на работното време
FAE SSH 200
FAE UMH/S 200
1-ви участък
2-ри участък
1-ви участък
2-ри участък
377
372
362
353
30
36
47
54
407
408
409
407
31
32
33
32
16
15
15
17
20
20
20
20
6
5
3
4
73
72
71
73
480
480
480
480

AHWI SF 1000
2-ри участък
373
38
411
30
15
20
4
69
480

циентите за използване на работното време за
трите изследвани агрегати в двата участъка:
а) Коефициентите за използване на работното време на фрезовия агрегат FAE
SSH 200 в една работна смяна при пълна
почвоподготовка на залесяваната площ
са: 1-ви участък: τсм=0,785; 2-ри участък:
τсм=0,775;

Степента на използване на фрезовите МТА в
рамките на една работна смяна се изразява с
коефициента за използване на работното време
в една смяна – τсм. Този коефициент се определя като отношение между времето, което се изразходва за работа от МТА и общата продължителност на една работна смяна - τсм=Трх/Тр. Въз
основа на получените данни от хронометражите
и маршрутните снимки бяха установени коефи-
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б) Коефициентите за използване на работното време на горския мулчер FAE
UMH/S 200 в една работна смяна при
пълно отстраняване и раздробяване на
дървесната и храстовата растителност в
залесяваната площ са: 1-ви участък:
τсм=0,754; 2-ри участък: τсм=0,735;
в) Коефициентът за използване на работното време на фрезовия агрегат AHWI SF
1000 при поясна двупосочна почвоподготовка на залесяваната площ във 2-ри работен участък е τсм=0,777.
Получените резултати за работното време
показват по-висока степен на използване на работното време в първия участък. Това се дължи
на по-правилната конфигурация на терена и необходимостта от по-малко време за маневри на
МТА. За операцията мулчиране с фреза FAE
UMH/S 200 тази разлика е 2,7%, а за почвоподготовка с FAE SSH 200 – 1,3%. Другите непроизводствени операции са минимизирани, което се
дължи на добрата организация на работа, високата надеждност на машините и квалификация
на работниците. Времената за техническо обслужване на машините и подготвителното заключително време, като задължителен елемент на
ежедневна техническа експлоатация, са регламентирани съответно между 15 и 20 минути и 30
и 35 минути.
Експлоатационните показатели на агрегатите
са определени в съответствие с приетата мето-

дика. Характеристиката на производствените
условия в двата работни участъка, които влияят
върху тези показатели е представена в 3 т. „Условия на изследването”. Експлоатационната
производителност на фрезовите машиннотракторни агрегати е в пряка зависимост от технологичните параметри на машините: работна
скорост, работна ширина и степен за използване на работното време. След определяне на
времената за извършване на отделните операции и след установяване на действителната изработка на терена чрез измерване на площите,
беше определена работната скорост, часовата и
сменната експлоатационна производителност
на трите фрезови агрегати, при съответните
производствени условия. Получените резултати,
във вид на средни стойности за различните
операции са представени в табл. 2. Разходът на
гориво за една работна смяна и относителния
разход на гориво за единица площ при съответните производствени условия, бяха определени
след измерване на изразходеното гориво и реалната изработка от агрегатите. Средните стойности за дневния и относителния разход на гориво за един декар за трите фрезови агрегати
са дадени в табл. 2. Така установените стойности за изработката и разхода на гориво изразяват
основните експлоатационни показатели на изследваните фрезови машинно-тракторни агрегати при конкретните производствени условия.

Табл. 2. Експлоатационни показатели на фрезови МТА за почвоподготовка
Експлоатационни показатели
FAE SSH 200
FAE UMH/S 200
AHWI SF 1000
-ви
2-ри
1-ви
2-ри
2-ри
1
участък
участък
участък
участък
участък
Сменна производителност, dka/см
18,98
17,69
15,86
19,52
11,42(2,57)*
Часова производителност, dka/h
3,03
2,86
2,63
3,32
1,82(0,41)*
Работна скорост на агрегата, km/h
1,55
1,46
1,42
1,85
0,97
Относителен разход на гориво, l/dka
10,63
11,26
12,22
10,68
15,54 (78)**
Разход на гориво за една раб. смяна, l/см
201,8
199,2
193,9
189,0
199,8
Забележка: * при поясна почвоподготовка с фреза AHWI SF и схема 0,5х2,0 m (пояс х ивица) – сменната и часовата производителност са 11,42 dka/см и 1,82 dka/h, а при пълна почвоподготовка – съответно 2,57 dka/см и 0,41 dka/h; ** при поясна
почвоподготовка с фреза AHWI SF и схема 0,5 х 2,0 m (пояс х ивица) относителният разход на гориво е 15,54 l/dka, а при
пълна почвоподготовка той ще бъде 78 l/dka.

Един от основните недостатъци на фрезовите почвообработващи машини е по-високият
разход на енергия и гориво [2, 4, 5]. Настоящето
изследване е проведено с колесен трактор
FENDT 926 VARIO, който притежава високи технико-икономически показатели. Той е снабден с
двигател „Deutz”, с мощност 199 kW, горивна
система „Common-rail”, екостандарт Евро IV и
специфичен разход на гориво g=195 g/kWh.
Ниският разход на гориво и високата производителност на изследваните фрезови агрегати до
голяма степен редуцират този недостатък. В
предишни наши изследване върху експлоатаци-

онните показатели на булдозерни агрегати, състоящи се от верижен трактор Т-170 и булдозер
ДЗ-27, за почистване на площи от стояща дървесна растителност с височина до 3,5 m и подобна гъстота 75-80%, бе установена производителност 9,81 dka/cm и относителен разход на
гориво 13,83 l/dka [3]. В сравнение с тях, при
сходни производствени условия, фрезовият агрегат за мулчиране – трактор FENDT 926 и фреза FAE UMH/S 200 има близо два пъти повисока сменна производителност – 19,52 dka/cm
и с 28% по-нисък разход на гориво – 10,68 l/dka.
В същото това изследване върху работата на
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изкореняващ и разрохкващ агрегат (трактор Т170 и изкоренител-разрохквач Д-513 А) за поясна почвоподготовка, бе установена сменна производителност 6,48 dka/cm и разход на гориво –
19,9 l/dka. При аналогични производствени условия, раздробяващия фрезов агрегат – FENDT
926 и FAE UMH/S 200 има сменна производителност 11,42 dka/cm, което е с 4,94 декара повече или 76%. В същото време, относителният
разход на гориво е 15,5 l/dka, което е с 4,4 литра
по-малко или това прави 29% икономия на гориво. Третата изследвана фреза FAE SSH 200 за
дълбока почвоподготовка има два до три пъти
по-висока производителност в сравнение с тази
на лемежните плугове – риголвачи. Този факт
би се отразил положително и на разхода на гориво.
Фрезовите агрегати, освен с високите си експлоатационни показатели, се отличиха и с високо качество на работа. Горският мулчер FAE
UMH/S освен, че премахва конкурентната растителност, отстранява напълно и всички сечищни остатъци и източници за развитие на болести

и вредители, а раздробената биомаса се смесва
с почвата и се създават предпоставки за подобряване на почвеното плодородие. Раздробяването на пънове и корени с горската фреза AHWI
SF 1000 съкращава операциите по избутване на
пъновете и подравняване на терена, като едновременно с това се извършва и почвоподготовка. Мелиоративната фреза FAE SSH 200 и
раздробяващата фреза AHWI SF 1000 освен, че
извършват дълбока основна обработка, интензивно размесват почвените слоеве с намиращата се в тях органична маса, стабилизират и аерирарат тежката глинеста почва и подравняват
терена. По такъв начин те подготвят почвата
непосредствено за садене, без да е необходимо
да се извършва предпосадъчна обработка, като
брануване или дискуване. Като краен резултат,
внедряването на съвременни фрезови агрегати
за извършване на предварителна подготовка на
площите за залесяване и основна обработка на
почвата доведе до значително съкращаване на
времето за почвоподготовка и скъсяване на агротехническия срок.

а)

б)

в)
г)
Фиг. 5. Изображениe на площи за залесяване, обработени с горски фрези за почвоподготовка
-ри
Легенда: а) и б) – изглед на 2 работен участък след раздробяване на пъновете и частична почвоподготовка в пояси с фреза AHWI SF100; в) – изглед на терена след мулчиране; г) – изглед на терена след почвоподготовка и преди садене
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3. Установени са основните техникоексплоатационни показатели на горски мулчер
FAE UMH/S 200, мелиоративна фреза
FAE SSH 200 и фреза за раздробяване
на пънове AHWI SF 1000, на базата на
трактор FENDT 926: – работна скорост,
коефициенти за използване на работното
време, експлоатационна часова и сменна
производителност; общ и относителен
разход на гориво.
Получените резултати могат да послужат за
нормиране и планиране на разходите за труд и
гориво, материали и парични средства за механизирана почвоподготовка при работа с фрезови агрегати за залесяване на голини и невъзобновени горски площи на тежки и слабо каменисти дълбоки почви, на равнини и слабо наклонени терени до 10º.

Изводи и препоръки
Използването
на
фрезови
машиннотракторни агрегати за почвоподготовка за залесяване води до увеличаване на производителността и подобряване качеството на работа. В
сравнение с булдозерните агрегати, използвани
за премахване на стояща дървесно-храстова
растителност, горските мулчери имат почти два
пъти по-висока производителност и с 25-30% понисък разход на гориво. Мелиоративните фрези,
използвани за почвоподготовка и отстраняване
на пънове чрез раздробяване имат 75-78% повисока производителност и 27-29% по-нисък
разход на гориво. Те извършват по-интензивна
обработка на почвата и скъсяват почти двойно
времето за почвоподготовка. С тях се съкращава броят на операциите за почвоподготовка и се
редуцират общите производствени разходи.
Обработката на почвата с мелиоративни фрези
и горски мулчери има някои екологични предимства, като например: овладяване на ерозионните процеси, аериране и стабилизиране на потежките глинести почви, подобряване на почвеното плодородие и осигуряване на по-добри
растителни условия за развитие на горските
култури. Основните недостатъци на фрезовите
МТА за почвоподготовка за залесяване са повисоката им цена, по-скъпата експлоатация и
затруднения при работа на пресечени и силно
каменисти терени.
Настоящето изследване върху горските фрезови МТА за почвоподготовка има следните основни приноси в областта на механизираните
технологии за лесокултурна дейност:
1. Разработена е методика за изследване
на експлоатационните показатели на горски фрезови МТА.
2. Разработени са снимки на работния ден
на фрезови МТА за разчистване и мулчиране на дървесна и храстова растителност и сечищни остатъци, раздробяване
на пънове и корени, дълбоко разрохкване
и подравняване на почвата.
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MILLING MACHINES PERFORMANCES FOR SOIL PREPARATION ON
NON-RENEWABLE FOREST SITES
Konstantin Marinov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
This article presents study results on the forest grinding mill AHWI SF 1000 for stump and root removal, on the forest
mulcher FAE UMH/S 200 and on the amelioration milling machine FAE SSH 200 for soil preparation. The survey has
been conducted on non-renewable forest sites in the area of the slightly sloping terrain. The operational productivity and
relative fuel consumption of the machines with tractor FENDT 926 VARIO under specific working conditions have been
established.
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МЕТОДИКА ЗА 2D ЦВЕТНО ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА
ТЕМПЕРАТУРАТА В ЦИЛИНДРИЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО ВРЕМЕ
НА НАГРЯВАНЕТО ИМ
Част 1. Използване на процедури в MS Excel 2010 за създаване на 2D цветни
диаграми с модифицирана температурна легенда
Ненчо Делийски1, Веселин Брезин1, Иван Христов1, Радослав Милчев1,
Ладислав Дзуренда2, Славчо Соколовски1, Наталия Тумбаркова1
1
Лесотехнически университет, София
2
Технически университет, Зволен, Словакия
Резюме
Предложена е методика за построяване с помощта на MS Excel 2010 на 2D цветни диаграми, илюстриращи
разпределението на температурата в надлъжни сечения на цилиндрични дървени или други материали в различни моменти от нагряването им. За изготвяне на диаграмите се използват големи масиви от числови резултати, получени при решаване на нелинеен математичен модел на процеса на нагряване на цилиндричните материали. Тези числови резултати се представят във формат .txt преди обработването им със софтуера на MS Excel
2010 с цел построяване на 2D цветни диаграми.
Ключови думи: цилиндрични материали, нагряване, температурно разпределение, 2D визуализация, MS
Excel 2010
Key words: frozen wooden logs, heating, temperature distribution, 2D visualization, MS Excel 2010
JEL: С63, О3, О14, Q23

на математични модели на процеса на нагряване на такива материали и богатия инструментариум на MS Excel 2010 [11].

Увод
Основна задача при оразмеряване, оптимизиране и управление на съвременните технологии за топлинно обработване на дървени и други материали е научно обоснованото определяне на температурата t в отделни точки от обема
на материалите във всеки момент от съответния процес [1, 3, 4, 5, 9].
Такова определяне става с помощта на
твърде сложни математични модели, съдържащи диференциални уравнения с частни производни [2, 6, 7, 8, 10]. Решенията на моделите се
получават във вид на големи масиви от числови
данни за разпределението на t в обема на материалите във всеки момент от процеса [2, 3, 6,
10]. Използването на тези числови масиви за
анализ на описаните с модела процеси е силно
затруднено. Значителни предимства при анализа на данните дава тяхното 2D и 3D визуализиране с помощта на цветни диаграми.
Богатият инструментариум на Excel 2010
позволява създаване на такива диаграми. Прилагането му за построяването им с използване
на големи масиви от числови данни е доста
сложно и обхваща десетки разнообразни процедури. Това предопределя актуалността на
настоящата работа, която е посветена на разработването на методика за изготвяне на 2D
цветни диаграми за визуализиране на изменението на температурата в обема на подложени
на нагряване цилиндрични дървени или други
материали, използвайки многочислови решения

1. Методични подходи за 2D цветно визуализиране на разпределението на t в цилиндрични дървени материали
За осигуряване на яснота, разбиране и лесна
възпроизводимост на процедурите на MS Excel
2010, които е необходимо да бъдат следвани
при построяването на 2D цветни диаграми, последователното им описание по-долу е ориентирано към визуализиране с тяхна помощ на изменението на t в обема на подложени на нагряване дървени материали с цилиндрична форма.
Като пример при съставянето и прилагането
на методиката се разглежда визуализирането на
изменението на t в 1/4 от надлъжното сечение
на съдържащи лед цилиндрични дъбови материали с диаметър D=0,4 m, дължина L=0,8 m и
съдържание на вода u=0,3 kg·kg-1, подложени на
нагряване с цел пластифициране в производството на фурнир.
За построяване на 2D диаграмите се използват файлове с наставка .txt, в които са записани
обширни резултати от изчисленото с математичен модел [6] изменение на t във възлите на
изчислителна мрежа (фиг. 1), която е разположена върху 1/4 от сечението на цилиндричната
секция (поради наличие на огледална симетрия
спрямо останалите 3/4 от сечението на секцията). Пространствените оси x и z на изчислител-
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ната мрежа са ориентирани така, че да съвпадат съответно с радиуса R и дължината L на
секцията. Мрежата е построена със стъпка по
пространствените оси х и z, равна на 10 mm.
Това означава, че пространствените координати
на възлите на мрежата по осите х и z се изменят
през 10 mm съответно от 0 до R=200 mm и от 0
до L/2=400 mm.

които ще бъде изобразено изчисленото разпределение на t в 1/4 от надлъжното сечение на
секцията в 4 еднакво отдалечени един от друг
моменти от нагряването й в среда от гореща
вода или наситена водна пара. Такава нагряваща среда се характеризира с много голям коефициент на топлопредаване към дървесината,
което осигурява равенство на t на повърхността
на секцията с тази на средата.
Разпределението на t в надлъжното сечение
на секцията ще бъде визуализирано чрез построяване на 2D цветни диаграми, всяка от които
изобразява температурното поле в сечението в
желаните моменти на нагряването, а именно:
τ=0 h, τ=5 h, τ=10 h и τ=15 h. На фиг. 1 е показана табулограма с изчисленото с модела разпределение на t във възлите на мрежа, построена
върху 1/4 от надлъжното сечение на дъбова
секция с D=0,4 m, L=0,8 m, t0=-40 оС и u=0,3
kg·kg-1 през всеки 5 h от нагряването й.
2. Инициализация на работните екселови
листове за построяване на диграмите
За инициализация на работните екселови
листове, след стартиране на MS Excel 2010 в
долния ляв край на отворилия се прозорец в
Лист 1 се нанася наименованието „2D_u.3_0hOak”. В клетката L1 на първия ред на листа се
нанася думата „Радиус”, а в клетка A26 на първата колона А на Лист 1 се нанася думата “Дължина” (фиг. 2).
Върху втория ред на листа, започвайки от
колона С и завършвайки с колона W, т.е. от
клетка С2 до клетка W2, се нанасят координатите на възлите на изчислителната мрежа по радиуса на подложената на нагряване секция,
равни съответно от 0 до 200 (mm) с интервал
през 10 (mm). Върху втората колона В на листа,
от клетка В4 до клетка В43, се нанасят координатите на възлите на мрежата по половината от
дължината на секцията, равни съответно от 0 до
400 (mm) с интервал през 10 (mm) (виж фиг. 2).

Фиг. 1. Изменение на t във възлите на изчислителната мрежа, построена върху 1/4 от надлъжното сечение на цилиндрична дъбова секция с D=0,4
-1
о
m, L=0,8 m, u=0,3 kg.kg и t0 =-40 С през 5 h от
нагряването й при tm=80 оС

За построяване на 2D диаграмите се използват текстови файлови с изчислени с модела
резултати за разпределението на t в 1/4 от надлъжното сечение на цилиндрична дъбова секция с начална t0=-40 оС в различни моменти от
нагряването й при температура на обработващата среда tm=80 оС.
Методиката обхваща последователността от
процедури за построяване с инструментариума
на MS Excel 2010 на цветни диаграми, върху

Фиг. 2. Инициализация на координатните оси

122

МЕТОДИКА ЗА 2D ЦВЕТНО ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ... Част 1. Използване на …

С кликване върху иконата на текстовия файл,
в който са запазени изчислените резултати с
разпределението на t в 1/4 от сечението на секцията, става отваряне на този файл (фиг. 3).
Чрез влачене на курсора на мишката върху монитора се достига до резултатите, които представят разпределението на t в началния момент
на нагряването на секцията (т.е. в момента τ=0
h). В съответствие с началното условия на модела, в този момент всички възли на изчислителната мрежа имат една и съща температура,
равна на t0=-40 oC. Тези резултати се маркират
и се запазват в нов текстови файл, като в него
всички обяснителни текстове се изтриват, а се
оставят само числовите данни със стойностите
на t.

MS Word 2010. В този файл десетичният разделител „точка” в данните за t от текстовия файл
трябва да се заменят с разделите „запетая”,
който се разпознава от MS Excel. За бързо стартиране на функцията „Замести” в MS Word 2010
се натискат едновременно бутоните Сtrl+H. В
горният край на отворилия се върху монитора
прозорец се въвежда точка „.”, а в долния - запетая „,”. Накрая се натиска бутонът „Замести
всички” и след това се затваря прозорецът върху работния екселов лист с наименование
„2D_u.3_0h-Oak”.
Полученият .docx файл с десетичен разделител „запетая” се записва като обикновен текстови файл, т.е. като файл с наставка .txt. Отваря
се отново работният лист с наименование
„2D_u.3_0h-Oak” и се кликва се върху раздела
„Данни” от менюто на ексела и с бутона „От
текст” се стартира операцията „Импортиране на
данни от текстов файл.
3. Импортиране на числовите данни от текстов файл върху работния екселов лист
Маркира се новият файл с наставка .txt и се
кликва върху бутона „Импортирай” (фиг. 4). Тогава се появява показаният на фиг. 5 диалогов
прозорец. Върху този прозорец се избира типът
на файла „С фиксирана ширина”, посочва се
импортирането да започне от ред „1” и се дава
произход на файла „866: Кирилица (DOS)”. След
това се кликва върху надписа „Готово” в десния
долен ъгъл на диалоговия прозорец на фиг. 5.

Фиг. 3. Отваряне на текстовия файл в данни за t

Числовите данни от новия текстови файл се
копират върху новосъздаден друг .docx файл в

Фиг. 4. Импортиране на данни от текстови файл

Фиг. 5. Приключване на импортирането на данни от
текстовия файл върху работния екселов лист

С мишката се маркират всички импортирани
температурни данни от таблицата на лист
„2D_u.3_0h-Oak”, които отразяват стойностите
на t в надлъжното сечение на секцията в момента τ=0 h. Кликва се върху раздела „Вмъкване” от
менюто на ексела, а след това - върху бутона
„Други диаграми” и от втория ред на отворилия
се диалогов прозорец се избира третата отляво
надясно повърхнина (фиг. 7).

Тогава се появява нов диалогов прозорец.
Върху него се избира опцията подлежащите на
импортиране данни да се поставят на съществуващия работен лист „2D_u.3_0h-Oak” и се
маркира клетката на листа, от която да започне
импортирането на данните (в случая това е
клетка С4).
Кликва се върху надписа „ОK” на този прозорец и данните, необходими за изготвяне на 2D
диаграмата, се импортират автоматично върху
екселовия лист „2D_u.3_0h-Oak” (фиг. 6).
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Фиг. 6. Импортирани върху екселовия лист данни
във вид, подходящ за построяване на 2D диаграма

Фиг. 7. Маркиране на данни и избор на повърхнина

4. Завъртане на 2D диаграмата на 90о и формиране на цветна температурна легенда
За постигане на тази цел се предприемат
следните действия. При активирана секция „Инструменти на диаграмата” от екселовото меню
се кликва с десния бутон на мишката върху 2D
диаграмата на фиг. 8 и от падащото меню се
избира опцията „3D Завъртане” (фиг. 9). В резултат на това се появява прозорец със заглавие „Форматиране на област на диаграма”, в
който с левия бутон на мишката се кликва върху
надписа „3D Завъртане” (фиг. 10). По този начин
2D диаграмата се преформатира временно в 3D
диаграма, върху която последователно се задават липса на фон (фиг. 11), липса на рамка (фиг.
12) и желаните параметри на температурната
легенда на диаграмата (фиг. 13)

Тогава върху работния лист се появява показаният на фиг. 8 прозорец с 2D диаграма, разположена до масива с числовите данни с t за
сечението в момента τ=0 h. Тъй като температурата в това сечение е равна на началната t на
дървесината, то цялата появила се на фиг. 8
диаграма има един и същ цвят.

Фиг. 8. Изготвяне на заявения тип 2D диаграма

Фиг. 9. Завъртане на 2D диаграмата към 3D

Фиг. 10. Временно преминаване към 3D диаграма с
цел оформяне на цветната температурна легенда

124

МЕТОДИКА ЗА 2D ЦВЕТНО ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ... Част 1. Използване на …

Фиг. 11. Задаване на липса на фон на диаграмата

Фиг. 12. Задаване на липса на рамка на диаграмата

върху температурната легенда на диаграмата
на и от падащото меню се избира опцията
„Форматиране на ос” (фиг. 13).
В появилия се прозорец се задава обхватът,
желаната стъпка на изменение на t върху легендата и желаният брой на знаците след десетичната точка за показване на t върху тази легенда. На фиг. 13 е зададен обхват от -40 оС до
80 оС, стъпка през 8 оС и липса на значещи
цифри след десетичната точка на легендата.
След задаване на тези параметри на
легендата се кликва върху бутона „Затвори” в
долния ляв ъгъл на прозореца на фиг. 13 и след
кликване върху 3D диаграмата, а след това върху надписа „3D завъртане” в появилия се
прозорец до нея (фиг. 14) става връщане към
желаната 2D диаграма (фиг. 15).

Фиг. 13. Задаване на желани параметри на температурната легенда на диаграмата

5.
Градуиране
и
позициониране
на
координатните оси на диаграмата
При активирана секция „Инструменти на диаграмата” с десния бутон на мишката се кликва

Фиг. 14. Връщане от 3D към 2D диаграмата

Фиг. 15. Осигуряване на съвпадение на нулевите
стойности по координатни оси r и z на диаграмата

При активирана секция „Инструменти на диаграмата” с десния бутон на мишката се кликва
върху числата на хоризонталната ос на 2D диаграмата на фиг. 15 и от падащото меню се
избира опцията „Форматиране на осите”. В появилия се прозорец с име „Опции за осите” се
кликва върху командата „Категориите в обратен
ред” и с бутона „Затвори” този прозорец се затваря. Обръщането на категориите осигурява
обръщане на подреждането на градуировъчните
числа на координатните оси така, че началата,

т.е. нулевите стойности в градуировката по двете оси r (по радиуса на секцията) и z (по дължината на секцията) да съвпаднат.
При активирана секция „Инструменти на диаграмата” с десния бутон на мишката се кликва
върху диаграмата, като в появилия се прозорец
се извършват желаните настройки за позициониране на координатнатните й оси. В дадения
случай са избрани следните настройки: X:=0o,
Y:=90o и Перспектива:=0,1о (фиг. 16). Накрая с
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помощта на бутона „Затвори” този прозорец се
затваря.

Фиг. 16. Позициониране на осите на 2D диаграмата

Резултати и изводи
Резултати от прилагането на изложената погоре част от методиката са показани във втората част от настоящата работа върху изготвените
с нейна помощ 2D диаграми на разпределението на температурата в обема на съдържащи лед
цилиндрични дъбови и букови секции в желани
моменти от нагряването им с цел пластифициране в производството на фурнир.
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METHODOLOGY FOR 2D COLOUR VISUALIZATION OF THE TEMPERATURE
DISTRIBUTION IN CYLINDRICAL MATERIALS DURING THEIR HEATING
Part 1. Using of procedures in MS Excel 2010 for creation of 2D diagrams
with modified temperature legend
Nencho Deliiski1, Veselin Brezin1, Ivan Hristov1, Radoslav Miltchev1, Ladislav Dzurenda2,
Slavcho Sokolovski1, Natalia Tumbarkova1
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
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Abstract
A methodology for the creation of colorful 2D diagrams using MS Excel 2010, illustrating the temperature distributions in the longitudinal sections of cylindrical wood or other materials during different moments of their heating, has been
suggested in this paper. For the creation of the diagrams numerical results have been used, which represent the solutions to a non-linear mathematical model of the heating process of the cylindrical materials. These numerical results are
presented in files in the .txt format before their processing with the software of MS Excel 2010 aiming at the creation of
the 2D colourful diagrams.
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МЕТОДИКА ЗА 2D ЦВЕТНО ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА
ТЕМПЕРАТУРАТА В ЦИЛИНДРИЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО ВРЕМЕ
НА НАГРЯВАНЕТО ИМ
Част 2. 2D визуализиране на разпределението на температурата в съдържащи
лед дъбови секции в различни моменти от нагряването им
Ненчо Делийски1, Веселин Брезин1, Иван Христов1, Радослав Милчев1,
Ладислав Дзуренда2, Славчо Соколовски1, Наталия Тумбаркова1
1
Лесотехнически университет, София
2
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Резюме
В първата и в началото на тази втора част на работата е предложена методика за построяване на 2D цветни
диаграми, която е описана като тематично ориентирана последователност от използваните за целта процедури
на MS Excel 2010. В тази част на работата предложената методика е приложена за построяване на 2D цветни
диаграми на разпределението на температурата в надлъжно сечение на съдържащи лед цилиндрични дъбови
секции в различни моменти от нагряването им. Диаграмите визуализират разпределението на температурата за
случаите, когато в началото на нагряването им секциите съдържат или само замръзнала свързана вода, или
едновременно замръзнала свързана и свободна вода, които се разтопяват в различни температурни диапазони.
Ключови думи: цилиндрични материали, нагряване, температурно разпределение, 2D визуализация, MS
Excel 2010.
Key words: frozen wooden logs, heating, temperature distribution, 2D visualization, MS Excel 2010.
JEL: С63, О3, О14, Q23.

Увод
Цел на настоящата работа е да се предложи
методика за изготвяне с помощта на твърде
сложния инструментариум на MS Excel 2010 [11]
на 2D цветни диаграми, визуализиращи разпределението на температурата t в обема на подложени на нагряване цилиндрични дървени или
други материали с използване на файлове във
формат .txt с големи масиви числови резултати
с решенията на математични модели за разпределението на t в материалите.
В първата част на работата [3] предлаганата
методика е описана като тематично ориентирана последователност от използваните за целта
процедури на Excel 2010.
В тази втора част на работата методиката е
допълнена с още процедури и е приложена за
изготвяне на 2D цветни диаграми на разпределението на t в надлъжното сечение на цилиндрични дъбови секции, които съдържат лед в
началото на нагряването им.
Визуализирани и анализирани са също два
случая на разпределението на t в различни моменти от нагряването на дъбовите секции –
когато те в началото на нагряването им съдържат лед само от замръзнала свързана вода в
тях и когато те съдържат лед едновременно от
замръзнала свързана и от замръзнала свободна
вода в дървесината.

1. Поставяне на надписи върху диаграмите
За надписване на координатните оси на 2D
диаграмата за началния момент на нагряването
на дъбовата секция (т.е. за момента τ=0 h) при
активирани „Инструменти на диаграмата” от
екселовото меню се избира „Оформление”,
кликва се върху бутона „Надписи на осите” и в
появилия се прозорец се избират последователно опциите „Надпис на основна хоризонталната ос” и „Надпис под осите” (фиг. 1). Маркира
се отворилото се прозорче под диаграмата и в
него се нанася надписът „Радиус R, mm” с желан шрифт и големина на буквите (например
Times New Roman 14).

Фиг. 1. Надписване на хоризонталната ос на 2D
диаграмата

При активирана секция „Инструменти на диаграмата” след това пак се избира надписът
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се нанася надписът „t, oC” с желан шрифт и големина на буквите. Чрез влачене с помощта на
мишката този надпис се центрира над температурната легенда (фиг. 4).

„Оформление”, кликва се върху бутона „Надписи на осите” и в появилия се прозорец се избират последователно опциите „Надпис на основна вертикалната ос” и „Завъртян надпис” (фиг.
2). Маркира се отворилото се прозорче до диаграмата и в него се нанася надписът „Дължина
L/2, mm” със същия шрифт и големина на буквите, както на фиг. 1.

Фиг. 4. Позиционирана и надписана температурна
легенда на 2D диаграмата

2. Задаване на желани цветове на температурната легенда на диаграмата
Задават се желани цветове на отделните
температурни интервали в цветовата легенда
(скáла) за t върху диаграмата. За целта с левия
бутон на мишката се маркира най-горният интервал от 72 oС до 80 oС, в раздела „Начало” се
кликва върху иконата за цвят на област и в отворилия се прозорец се избира „червен цвят”
(фиг. 5). След това последователно се маркират
следващите интервали в цветовата легенда на
диаграмата, като след всяко маркиране се отива
в раздела „Начало”, кликва се върху иконата за
цвят и в отворилия се прозорец се избира желан
цвят за съответния температурен интервал.

Фиг. 2. Надписване на вертикалната ос на 2D диаграмата

Резултатите от изпълнението на описаните
два набора от операции са показани на фиг. 3.

Фиг. 3. Надписани оси на 2D диаграмата

Аналогично, за поставяне на надпис над диаграмата при активирани „Инструменти на диаграмата” отново се избира надписът „Оформление”, кликва се върху бутона „Надпис на диаграмата” и в появилия се прозорец се избира
„Центриран надпис над диаграмата”. Маркира се
отворилото се прозорче до диаграмата и в него
се нанася надписът „Време τ=0 h” (фиг. 4). Освен това с помощта на мишката температурната
легенда се провлачва и позиционира отляво на
диаграмата.
За поставяне на надпис над легендата при
активирани „Инструменти на диаграмата” се
кликва върху нея и се избира надписът „Оформление”, след което се кликва върху бутона
„Надписване на хоризонталната ос”. Маркира се
отворилото се прозорче над легендата и в него

Фиг. 5. Задаване на желани цветове на диаграмата

В дадения случай са избрани следните цветове:
- за интервала от 64 до 72 оС – тъмно червен цвят;
- за интервала от 56 до 64 оС – оранжев
цвят, акцентиране 6, по-светло 40%;
- за интервала от 48 до 56 оС – оранжев
цвят, акцентиране 6, по-тъмно 25%;
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-

за интервала от 40 до 48 оС – оранжев
цвят, акцентиране 6, по-тъмно 50%;
за интервала от 32 до 40 оС – зелен цвят;
за интервала от 24 до 32 оС – маслинено
зелен цвят, акцентиране 3, по-тъмно
25%;
за интервала от 16 до 24 оС – маслинено
зелен цвят, акцентиране 3, по-тъмно
50%;
за интервала от 8 до 16 оС – жълт цвят;
за интервала от 0 до 8 оС – оранжев цвят;
за интервала от -8 до 0 оС – цвят аквамарин, акцентиране 5, по-светло 60%;
за интервала от -16 до -8 оС – цвят аквамари, акцентиране 5, по-светло 40%;
за интервала от -24 до -16 оС – син цвят;
за интервала от -32 до -24 оС – тъмно син
цвят, акцентиране=Accent 1, по-тъмно
25%;
за интервала от -40 до -32 оС – тъмно син
цвят, Текст 2, по-тъмно 50%.

на листа „2D_u.3_5h-Oak”, а след това от раздела „Проектиране” се кликва върху бутона „Избор
на данни”.

Фиг. 6. Копиране на диаграмата за момента τ=0 h

Маркираното мигащо поле в прозореца, отворил се след изпълнение на предходната команда, указва откъде следва да се вземе масивът с изчислени данни за построяването на 2D
диаграмата за желания момент от нагряването.
Тъй като върху диаграмата на листа „2D_u.3_5hOak”трябва да се визуализира разпределението
на t в момента τ=5h, то от числовите данни върху този лист следва да се маркира масивът от
данни, съответстващ на t в надлъжното сечение
на секцията в този момент.
След маркиране на тези данни се натиска
бутонът OK в долния десен ъгъл на отворения
прозорец. В резултат на това върху диаграмата
на листа „2D_5h_u.3-Bor” автоматично се визуализира разпределението на t в момента τ=5 h от
нагряването (фиг. 7).

3. Изготвяне на 2D диаграми за желани моменти от нагряването на дъбовата секция
След като желаните цветове на легендата за
t са избрани, може да се пристъпи към изготвяне на 2D диаграмите, визуализиращи разпределението на t в цилиндричната секция в желани
моменти от нагряването й.
Въз основа на вече създадената по описания
начин 2D диаграма за t в началото на нагряването на секцията, т.е. за момента τ=0 h, се пристъпва към изготвяне на 2D диаграмата за разпределението на t в надлъжното сечение на секцията в следващия желан момент τ=5 h от нагряването й. За тази цел съдържанието на работния екселов лист „2D_u.3_0h-Oak” със създадената вече 2D диаграма за момента τ=0 h
заедно с температурните числови данни за изготвянето й се копира и пренася на втори работен екселов лист с наименование „2D_u.3_5hOak”. Това става, като диаграмата и числовите й
данни за τ=0 върху листа „2D_u.3_0h-Oak” се
маркират, натиска се десният бутон на мишката
и от менюто се избира „Копирай” (фиг. 6). След
това маркираната диаграма и числовите й данни за момента τ=0 трябва да се нанесат на листа „2D_u.3_5h-Oak”. За тази цел с десния бутон
на мишката се кликва върху празна клетка на
този лист и в появилия се прозорец се кликва
върху първия бутон след надписа „Поставяне”.
След това е необходимо числовите данни за
t за момента τ=0 върху листа „2D_u.3_5h-Oak”
да се заменят с данните за разпределението на
t в момента τ=5 h. Това става, като при активирани „Инструменти на диаграмата” с левия бутон на мишката се кликва върху 2D диаграмата

Фиг. 7. Изготвяне на диаграмата за момента τ=5 h

Изготвянето на 2D диаграмите, показващи
разпределението на t в надлъжното сечение на
цилиндричната секция в моментите τ=10 h (фиг.
8) и τ=15 h (фиг. 9) от нагряването й става аналогично на описания начин за τ=0 h.
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Фиг. 8. Изготвяне на диаграмата за момента τ=10 h

Фиг. 9. Изготвяне на диаграмата за момента τ=15 h

12 диаграми за разпределението на t в 1/4 от
надлъжното сечение на подложени на нагряване цилиндрични дъбови секции с диаметър
D=0,4 m, дължина L=0,8 m, начална температура t0=-40 оС и две стойности на влагосъдържанието: u=0,3 kg.kg-1 и u=0,6 kg.kg-1.

4. Изготвяне на 2D диаграми с разпределение
на t в различни моменти от нагряването на
съдържащи лед цилиндрични дъбови секции
В резултат на цялостно прилагане на процедурите от методиката, описана по-горе и в [3], са
построени показаните на фиг. 10, фиг. 11 и фиг.

а)
б)
в)
-1
Фиг. 10. Разпределение на t в началото (а) и след 5 h нагряване на дъбови секции с u=0,3 kg·kg (б) и с
-1
u=0,6 kg·kg (в)

а)
б)
Фиг. 11. Разпределение на t след 10 h нагряване при u=0,3 kg·kg-1 (а) и u=0,6 kg·kg-1 (б)
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а)
б)
-1
-1
Фиг. 12. Разпределение на t след 15 h нагряване при u=0,3 kg·kg (а) и u=0,6 kg·kg (б)

който се осъществява разтопяването на
замръзналата свободна вода в дървесината [5, 7, 8, 9, 10, 11]. Докато температурата в точките с неразтопил се такъв лед
от изчислителната мрежа, с която се решава моделът [8], се оказват разположени в цветовата зона -8 оС до 0 оС, в същото време някои от съседните им точки
с вече напълно разтопил се лед попадат
в зоната от 0 оС до 8 оС. Това обуславя
деформиране на гладкостта на границите
между тези зони при u=0,6 kg·kg-1.

В горния край на фиг. 1 в [3] са дадени входните данни, с които математичният модел [6]
изчислява разпределението на t в сечението на
секцията с u=0,3 kg.kg-1 по време на различните
моменти от нагряването й при tm=80 оС и получените резултати впоследствие се използват за
построяване на 2D диаграмите. Тези диаграми
визуализират разпределението на t в надлъжните сечения на дъбовите секции в началото и
след 5 h, 10 h и 15 h нагряване.
На фиг. 10, фиг. 11 и фиг. 12 отчетливо се
забелязва по-бързото нарастване на температурата по дължината на цилиндричните секции,
отколкото по радиуса им. Причина за това е 1,63
пъти по-големият коефициент на топлопроводност надлъжно на влакната на дъбовата дървесина, отколкото същият й коефициент в радиално направление [1, 2, 6].

Заключение
С помощта на предложената в настоящата
работа методика и инструментариума на MS
Excel 2010 [12] е направено двумерно цветно
визуализиране на изменението на температурата в надлъжното сечение на съдържащи лед
цилиндрични дъбови секции в различни моменти от нагряването им. Инструментариумът на
MS Excell 2010 притежава значително по-големи
възможности за решаване на подобни задачи в
сравнение с този на AutoCAD, който беше използван по-рано за построяване на аналогични
едноцветни визуализации [4].
Методиката може да бъде използвана за
построяване на разнообразни 2D диаграми с
използване на големи масиви от числови данни,
получени в резултат на решаване на модели,
адекватно описващи топлинни, влажностни,
магнитни, деформационни и други процеси в
обема на различни материали.

6. Резултати и изводи
Анализът на 2D диаграмите на фиг. 10, фиг.
11 и фиг. 12 показва следното:
- когато дъбовите секции в началото на
нагряването имат само замръзнала свързана вода (при u=0,3 kg·kg-1), тогава всички граници между съседните температурни зони на диаграмите се очертават с
гладки криви линии;
- когато подложените на нагряване секции
в началото съдържат както замръзнала
свързана вода, така и замръзнала свободна вода, тогава се нарушава гладкостта на границите между съседните
температурни зони от -8 оС до 0 оС и от 0
о
С до 8 оС. Причина за това е продължителното задържане на температурата във
вътрешните слоеве на секцията с u=0,6
kg·kg-1 в диапазона от -2 оС до -1 оС, в
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METHODOLOGY FOR 2D COLOUR VISUALIZATION OF THE TEMPERATURE
DISTRIBUTION IN CYLINDRICAL MATERIALS DURING THEIR HEATING
Part 2. 2D visualizations of the temperature distribution in frozen оак logs in
different moments of their heating
Nencho Deliiski1, Veselin Brezin1, Ivan Hristov1, Radoslav Miltchev1, Ladislav Dzurenda2,
Slavcho Sokolovski1, Natalia Tumbarkova1
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Technical University, Zvolen, Slovakia
Abstract
In the first and at the beginning of the second part of this work the methodology for creation of 2D colourful diagrams
has been described as thematically-oriented sequence of the used procedures of MS Excel 2010. In this part of the work
the methodology has been applied for the preparation of 2D colourful diagrams of the temperature distribution in the
longitudinal sections of frozen oak logs in different moments of their heating. The diagrams visualized the temperature
distribution for the cases, when at the beginning of the heating the logs contain only frozen bound water or both frozen
bound and free water, which melt at different temperature ranges.
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ПОВИШАВАНЕ НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА НА ЦИРКУЛЯРНИТЕ МАШИНИ
ЧРЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА НЯКОИ ОПАСНИ РЕЖИМИ НА РАБОТА
Георги Вуков
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Резюме
Предлаганата работа включва изследване на някои възможности за повишаване на работоспособността на
циркулярните машини. Обосновава се важността от изследване на опасните режими на работа, свързани с възникване на ударни натоварвания. Извеждат се важни аналитични зависимости. С тях се анализират неблагоприятните процеси, нарушаващи работоспособността на разглежданите машини. Предлага се последователност от
действия, с които може да се изследва вероятността за възникване на ударни натоварвания. Заедно с това става
възможно да се дефинират обосновани препоръки за избягване на такива процеси. Прави се изводът за важността от предварително изследване на работата на циркулярната машина със съвременни средства. Така може
да се ограничат опасните режими, водещи до нарушаване на работоспособността. По този начин се повишава
ефективността на работата на циркулярните машини и качеството на продукцията.
Ключови думи: циркулярни машини, ефективност, режим на работа.
Key words: circular saws, effectiveness, work regime.
JEL: C63, L73.

мерки, с които да се сведат до минимум аварийните и неефективни режими на работа. Така
всички разходи за обслужване и за ремонт на
циркулярната машина се ограничават. В резултат на оптимизирането на технологичния цикъл
се гарантира минимизиране на неизползваемия
престой на циркулярните машини. Заедно с това
се осигурява и необходимото ниво на точност и
качество на произвежданата продукция. Логично
следствие от това е намаляването на всички
разходи, свързани с необходимостта за изваждане от продукцията и бракуване на негодни и
неотговарящи на стандартите изделия. Едновременно с това става възможно и удовлетворяването на високите изисквания, които се налагат
към нивото на шума и вибрациите в мебелното
и дървообработващото производство в последно време. Допълнителна възможност е данните
от провежданото изследване да се използват и
като основа за анализ на конструкцията при изграждането на нови циркулярни машини, както и
при реконструкцията и модернизацията на съществуващи такива машини [5].
Естеството на работата на циркулярните
машините е свързано с пораждането на различни видове въздействия, които натоварват както
отделните им възли, така и машината като цяло.
Формират се различни натоварвания, част от
които са постоянни, а други – променливи във
времето. Съвременната инженерна практика
показва, че основен интерес представляват
променливите натоварвания. Те в най-голяма
степен оказват влияние на техническото състояние и работоспособността на циркулярните
машини. Оказва се, че в това отношение характерните за работата на разглежданите машини

Увод
Нарастващите изисквания към качеството на
обработка на изделията и ефективността на работата на циркулярните машини водят до необходимостта от оптимизиране на тяхната работа.
Налагат се подробни и задълбочени изследвания на работата на отделните им механизми.
Друга, и то особено актуална, насока в провежданите изследвания е тази, свързана със съгласуваността в работата между отделните механизми. За конструкцията на всеки от механизмите на циркулярните машини е характерна определена специфика. Това съществено затруднява тяхното изучаване и прави задачата за изследване на съгласуваността в работата между
тези механизми особено трудна. Подобни изследвания се благоприятстват от съвременното
състояние и бързото развитие на методиката,
техническите системи и приложните програмни
продукти за моделиране и симулация на работата на динамични системи [1, 10, 11, 12]. Налице е обективна предпоставка за провеждане на
такива изследвания, но затова е необходимо
предварително теоретично изследване, което
да формира тяхната база. Очакван резултат от
провеждането на разглежданите изследвания е
осигуряването на необходимото ниво на техническото състояние и работоспособността на
циркулярната машина [2].
Става ясна необходимостта от идентификация, точно позициониране и прогнозиране на
тенденциите в развитието на протичащите процеси в работата на циркулярните машини. При
възникване на неблагоприятни процеси или отклонения в работата на отделните механизми е
необходимо да се предприемат навременни
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ударни натоварвания са обект на особено внимание. Ударните натоварвания имат една основна характеристика – за много кратък интервал от време скоростите (линейни и ъглови) на
отделните елементи на машината претърпяват
крайни промени, като се изменят скокообразно.
Заедно с това се генерират много големи сили и
моменти [8]. Навременното диагностиране и
последващо овладяване е гаранция за това, че
тези натоварвания няма да предизвикат повреди и разрушаване на отделни възли или на цялата машина. Предварителните проучвания показват определени възможности такива натоварвания да възникнат при несъвместимост
между основните фактори, определящи работния процес. Като такива се определят параметрите на машината, режимите на работата й, характеристиките на обработвания материал и др.
[4].
Целта на тази работа е на основата на изведени и внимателно анализирани аналитични
зависимости за ударните натоварвания в отделните механизми да се формират обосновани
препоръки за избягване на нежелани процеси в
циркулярните машини. В резултат на проведеното изследване може да се предвидят мерки за
оптимизиране на режимите на работа на циркулярните машини. Отчитат се характеристиките и
параметрите на обработвания материал, конкретната конструкция на машината и режимите
на нейната работа. Основната насоченост е към
повишаване на качеството на обработка на изделията и ефективността на работата на разглежданите машини.
На фиг. 1 е показан общият вид, а на фиг. 2 е
дадена обобщена схема на една от най-често
използваните в практиката конструкции на циркулярни машини. На втората фигура са представени и въведените означения.

Фиг. 2. Схема на циркулярна машина
Легенда: 1 – двигател, 2 – ремъчна предавка, 3 –
работна маса, 4 – основен вал, 5 – тяло на машината, 6 – супорт, 7 – обработван материал, 8 –
циркулярен трион

Динамичен модел
При изследване на динамичните процеси в
такива конструкции на циркулярни машини се
използва разработен конкретен динамичен модел.
Той включва основните елементи на режещия механизъм – задвижващ електродвигател,
ремъчна предавка и режещ инструмент. На фиг.
3 е показан разработения модел и са дадени
необходимите означения.

Фиг. 3. Динамичен модел
Легенда: 1 – ротор на двигателя, 2 и 3 – ремъчни
шайби, 4 – режещ инструмент

Роторът на електродвигателя 1 има масов
инерционен момент спрямо оста на въртене J1.
Ремъчната шайба 2 е 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,

Фиг. 1. Общ вид на циркулярна машина
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а масовият й инерционен момент – J3. Режещият инструмент 4 има масов инерционен момент
спрямо оста на въртене J4, а радиусът му е r4.
Предлаганото изследване е продължение на
предишни такива [3, 6], в които се анализира
един от най-опасните за конструкцията на циркулярната машина случай – случаят, водещ до
явлението „удар”. В практиката този случай възниква внезапно по време на работата на циркулярната машина. В резултат на несъгласуваност между параметрите на машината, режимите на работа и параметрите на обработвания
материал, се стига до внезапно спиране на режещия инструмент. При това възникват ударни
сили и моменти, а те от своя страна пораждат
големи напрежения и деформации в елементите
на конструкцията. Нерядко това води до разрушаване на отделни елементи на машината, а
понякога и до сериозни аварии в цялата машина.
За избягване пораждането на ударни сили и
моменти е необходимо да се предприемат мерки за недопускане на внезапно спиране на режещия инструмент. Именно това налага внимателно проучване и анализ на тази възможна ситуация.

свойства на елементите на машината и на режимите й на работа при формиране на разглежданите натоварвания. Става ясно, че за ефективната работа на циркулярните машини е необходимо да се съгласува работата на отделните им механизми. От особена важност е да се
определи такава скорост на подаване, която
позволява пълно използване на възможностите
на машината, като едновременно ограничава
възможността за настъпване на неблагоприятни
процеси и явления. При избора на скоростта на
подаване на циркулярните машини се отчитат
немалък брои технологични фактори. Основните
от тях са: напреженост на зъбната пазва, мощност на двигателя за рязане, грапавост на обработените повърхности. За определящ от тези
технологични фактори най-често се приема
мощността на двигателя за рязане. Във връзка с
това в литературата [7, 9] за определяне на скоростта на подаване се препоръчва формулата
N a .p.s.n.z

HM
sin 
m 
V
,  ,
(2)
k.b  a  .HM
s
където:
N е мощността на двигателя във [W];
a  – коефициентът, отчитащ затъпяването

Методика и резултати от изследванията
С помощта на разработения конкретен динамичен модел са проведени изследвания и е дефинирана зависимост за определяне на скоростта на подаване на обработвания материал
VM, която е предпоставка за формиране на
ударно натоварване [3]. Тази зависимост има
вида
 J .r
J .r 

(1)
VM   21 3  34 2 .cos   k 0 . sin   20 ,
r
r
M
.r4
3
 2


на триона;
s – дебелината на триона в [m];
n – броят обороти на триона за една секунда
[s–1];
z – броят на зъбите на триона;
b – ширината на ряза в [m];
a – коефициентът, отчитащ триенето по
стените на ряза;
 – кинематичният ъгъл на срещането;
k – фиктивната специфична сила по преднаN 
та страна на резеца  2  ;
m 
p – фиктивната специфична сила по задната
 N 
страна на резеца  2  ;
m 
HМ – височината на ряза, която се определя
от дебелината на обработвания материал.

където:
J21 е масовият инерционен момент на ротора
на електродвигателя заедно с ремъчната
шайба 2 (тука еластичността на вала на
електродвигателя се пренебрегва, защото
той е къс и много твърд в сравнение с ремъчната предавка);
J34 – масовият инерционен момент на ремъчната шайба 3 заедно с основния вал и режещия инструмент 4;
ω20 – ъгловата скорост на шайба 2 преди
удара;
М – масата на обработвания материал;
 – кинематичният ъгъл на срещането;
k0 – коефициентът, зависещ от вида и състоянието на режещия инструмент. Например
при остри циркулярни триони се приема
k0=0,5, а при силно затъпени – k0=2.

От горната зависимост става ясно, че скоростта на подаване е функция на височина на
ряза на обработвания материал.
Задълбоченото изследване на възможността
за настъпване на явлението „удар” налага необходимостта скоростта на подаване, определена
с горната формула, да се съпостави с ударната
скоростт, определена чрез израза (1). Ако десните страни на (1) и (2) се приравнят се получава

Зависимостта (1) позволява да се проследи
влиянието главно на масово-инерционните
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N a .p.s.n.z

 J .r
J .r 
HM
sin 
  21 3  34 2 .
k.b  a  .HM
r
r3 
 2
cos   k. sin   20 .
M.r4

уравнението, а следователно и важността на a
– коефициентът, зависещ от триенето по стените на ряза. Налага се изводът за важността на
задълбоченото изследване на процесите, свързани с триенето между режещия инструмент и
обработвания материал. При това е важно да се
отчетат конкретните характеристики и параметри и на използвания режещ инструмент и на обработвания материал. Мощността на задвижващия електродвигател N очевидно също е съществен фактор, оказващ влияние за формиране на ударно натоварване.
В резултат на анализирането на получените
зависимости може да се предложи обоснована
последователност от действия, с които да се
изследва опасността от генериране на ударни
натоварвания.
Първата стъпка е да се пресметне скоростта
на подаване на обработвания материал VM, при
която може да се формира ударно натоварване.
За целта се използва уравнение (1). Получената
стойност се съпоставя с работните скорости и
се прави преценка за опасността от настъпване
на нежелани процеси.
Втората стъпка е пресмятане на стойността
на дебелината на обработвания материал, която е предпоставка за възникване на ударни явления при работа на циркулярната машина. Тази стойност се намира с равенство (7).
Ако в резултат на направените пресмятания
се окаже, че са налице условия за възникване
на ударни натоварвания, става наложително да
се вземат съответни мерки. Въвеждането на
такива мерки предполага пак използването на
изведените зависимости, защото те предоставят
възможност за оценка на степента на влияние
при изменението на всеки от отделните определящи фактори.
Предложената стратегия за изследване на
предпоставките за възникване на ударни явления при работа на циркулярните машини успешно може да се развие в компютърен симулационен модел за разширени числени изследвания.
С негова помощ става възможно изучаването на
разглежданите явления при конкретни конструкции за голям брои работни условия и режими на
работа. Особено голямо предимство е разширяването на възможностите и перспективите за
изучаване на важни, но трудни за непосредствено наблюдение и изследване режими на работа, заедно с протичащите динамични процеси.
Предпоставка за всичко това е бързото развитие на съвременните средства за компютърно
моделиране и анализ на сложни динамични системи. Именно такива сложни динамични системи представляват съвременните циркулярни
машини.

(3)

Полученото равенство предоставя допълнителни възможности за изследване на разглежданите неблагоприятни процеси. Може да се
проследи и анализира влиянието на редица основни и второстепенни фактори, връзката между които е отразена в това равенство. Определен интерес представлява изучаването на влиянието на дебелината на обработвания материал върху разглежданите неблагоприятни процеси. За дадена машина с известни параметри и
режим на работа скоростта на подаване на обработвания материал VM, която е предпоставка
за формиране на ударно натоварване, може да
се пресметне с уравнение (1). Така за дадената
конкретна ситуация дясната страна на уравнение (3) приема определена стойност. Уместно е
да се направи полагането
a .p.s.n.z
A.
(4)
sin 
Тогава равенство (3) приема вида
N
A
HM
 VM .
k.b  a  .HM

(5)

Уравнение (5) може да се представи във вида
2

a  .VM.HM  ( A  k.b.VM )HM  N  0 .

(6)

От полученото уравнение се намира стойността на дебелината на обработвания материал, която е предпоставка за възникване на
ударни явления при работа на циркулярната
машина. Тази стойност е
HM 

( A  k.b.VM )2  4a  .VM.N
2a  .VM



A  k.b.VM
.
2a  .VM

(7)

Изведеното уравнение (7) освен, че позволява намирането на търсения геометричен параметър на обработвания материал, дава възможност и за обоснован анализ на основните
фактори, касаещи разглежданите процеси. Анализирането на полученото уравнение показва на
първо място пряката зависимост между дебелината на обработвания материал HM и скоростта
на подаване на обработвания материал VM, която се определя като предпоставка за формиране на ударно натоварване. На второ място
трябва да се отбележи осезаемото присъствие в
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На основата на получените резултати може
да се проведе оптимизационно изследване на
режимите на работа на циркулярната машина с
цел избягване на режими с възможни ударни
натоварвания. Предпоставка за това е наличната връзка между характеристиките и параметрите на обработвания материал, тези на конкретната конструкция на машината и режимите на
работа на тази машина. Всичко това има пряка
насоченост към повишаване на ефективността
на работата на циркулярните машини.
Изводи и препоръки
Получените зависимости може да се използват при формиране на мерки за повишаване на
качеството на обработка на изделията и ефективността на работата на циркулярните машини.
Тези зависимости ясно показват необходимостта от ограничаване на опасните режими на работа, свързани с възникване на ударни натоварвания. Става ясно, че е наложително да се
изследват случаите на несъгласуваност между
основните фактори, определящи работния процес. Като такива фактори се дефинират параметрите на машината, режимите на работата й,
характеристиките на обработвания материал.
Налага се изводът за необходимостта от задълбочено изследване на работоспособността на
циркулярната машина и то с помощта на съвременните средства за компютърно моделиране и
анализ на сложни динамични системи.
Заключение
Резултатите от изследването са в пряка
връзка с възможността за оптимизиране на режимите на работа на циркулярните машини.
Именно оптимизирането на режимите на работа
е една от основните предпоставки за повишаване на качеството на обработка на изделията и
ефективността на работата на изследваните
машини.

RAISING OF THE SERVICEABILITY OF THE CIRCULAR SAWS BY LIMITING OF
CERTAIN DANGEROUS WORK REGIMES
Georgi Vukov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The presented work includes an investigation of some opportunities for improving the serviceability of the circular
saws. The importance of the study of dangerous work regimes, associated with the occurrence of impact loads, is upholded in this investigation. Some important analytical relationships are derived. The negative processes, which disturb
the serviceability of investigated machines, are analyzed by these analytical relationships. A succession of actions is
proposed. It can be used to study the probability of rise of impact loads. Along with this, based recommendations for prevention from such practices can be defined. A conclusion of the importance of advance study of the work of the circular
machine with modern methods is made. Thus the dangerous regimes, leading to the loss of serviceability, can be limited.
In this way the circular saws’ effectiveness of the work and the product quality are increased.

137

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 6/2014 (49)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 6/2014 (49)

СВОЙСТВА И КАЧЕСТВО НА ДЪРВЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ
Панайот Панайотов, Тодор Петков
Лесотехнически университет, София, България
Резюме
Строителството с дървесина на сгради и съоръжения е все по-търсено през последните години поради пониската себестойност, липсата на мокри процеси и по-краткото време за изграждане. В зависимост от функцията,
която изпълняват и товарите, които понасят строителните елементи се класифицират в две големи групи: конструкционни и облицовъчни. Строителните елементи се изработват от масивна и от слепена дървесина. Производството им се регламентира от европейски стандарти, произтичащи от Директивите на Европейският съвет.
Тези нормативни документи третират и проблемите на качеството на съответните елементи, представляващо
съвкупност от прости и сложни потребителски свойства като: влажност; дименсионна стабилност; плътност;
твърдост; якост на огъване по направление на дължината на влакната; якост на натиск напречно на влакната;
якост на натиск при местно смачкване; якост на огъване напречно на влакната; якост на срязване по направление на дължината на влакната; устойчивост на цепене по направление на дължината на влакната; износоустойчивост при абразивно въздействие; устойчивост на въздействие на дърворазрушаващи гъби и насекоми; устойчивост на химическо въздействие; устойчивост на слънчева радиация и изветряване. При анализа на нормативните документи се установява, че в качеството на съответния строителен елемент се включват само тези свойства, които са решаващи за неговата трайност. Например, в качеството на дървените греди изработени от масивна дървесина е включена стойността на якостта на статично огъване и допустимостта на присъщи налични белези (чепове, пукнатини – брой на линеен метър, размери). Означаването на качеството на тези елементи е буквено-цифрено: С12; С14; С16; С24; D30; D50; D70. Цифрите са израз на якостта на огъване в МРа, т.е. на класовете на якост [БДС EN 338:2001. Строителен дървен материал. Класове на якост]. С буква „С” се означават елементите, произведени от дървесина на иглолистни дървесни видове (смърч, бор, ела), а с буква „D” – елементите, произведени от дървесина на широколистни дървесни видове. На стоковия пазар се предлагат и конструкционни елементи произведени от слепена дървесина (дъски, фурнир, частици).
Ключови думи: строителни елементи; греди от масивна дървесина; греди от слепена дървесина.
Key words: building elements, beams of solid wood, glued wood beams.
JEL: F18; H40; L11.

-

строителни елементи от дървесина на
иглолистни дървесни видове (ИДВ –
softwood);
- строителни елементи от дървесина на
широколистни дървесни видове (ШДВ –
hardwood).
Строителните
масивни
конструкционни
елементи са най-масово произвежданите у
нас. От 2001 г. в Европейския съюз е въведен
стандарт за определяне класът на якост на
конструктивните масивни дървесни елементи
[1]. Съгласно този стандарт конструктивните
елементи от дървесината на топола и от иглолистните видове (softwood) се класифицират в
12 якостни класа (C14, C16, C18, C20, C22,
C24, C27, C30, C36, C40, C45, и C50), а конструктивните елементи от дървесината на твърдите
широколистни
дървесни
видове
(Hardwood) се класифицира в 6 якостни класа
(D30, D35, D40, D50, D60 и D70). Цифрата след
буквите показва граничната якост на статично
огъване в N/mm2, а буквите са съответно C –
coniferous, D – deciduous. Всъщност тези класове относително показват качеството на съответния елемент, тъй като в класификацията

Увод
Строителни дървесни елементи се наричат
тези детайли или заготовки, които се използват за изграждане на сгради, конструкции, съоръжения или изделия [8]. Строителните елементи се класифицират по различни признаци.
Според признака „предназначение” строителните елементи, се класифицират в две основни групи [10]: строителни конструкционни елементи и строителни облицовъчни елементи. В
зависимост от признака „начин на получаване”
всяка от тези групи се разделя на две подгрупи:
- строителни масивни (от масивна дървесина – solid wood) конструкционни елементи (греди, бичмета, талпи, колони,
стълбове, стъпала, парапети);
- строителни слепени конструкционни
елементи (греди, покривни ферми, арки,
конзоли, панели – glued construction
elements).
В зависимост от признака „вид на дървесината” строителните елементи се разделят също на две групи:
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се вземат предвид и други качествени показатели и особености като например граничните
стойности на якостта на опън в направление
успоредно на дължината на влакната, якостта
на опън в направление напречно на дължината
на влакната, якостта на натиск в направление
успоредно на дължината на влакната, якостта
на натиск в направление напречно на дължината на влакната и якостта на срязване в направление успоредно на дължината на влакната, наличието на чепове и пукнатини и други.
При проектирането на строителните конструкции и съоръжения от масивна или слоеста
дървесина се вземат предвид и други особености на дървесината като: анатомичен строеж; пълзене на дървесината при продължително натоварване; набъбване и съсъхване;
влажност; поведение и начин на разрушаване
при удар и така нататък.

опън. Якостта на огъване на дървесината е 1,4
до 2 пъти по-голяма от якостта на натиск и
малко по-малка от якостта на опън. Освен
строежа на дървесината, който е свързан с
вида й, върху механичните свойства на дървесината оказват влияние продължителността на
натоварването, естествените недостатъци на
дървото и физичните фактори обемно тегло,
влажност и температура. Модулът на еластичност (E) е свойство на даден материал, отразяващо неговата коравина. Той е известен още
като модул на Юнг, деформационен модул или
модул на деформациите. Той се дефинира
като отношението на изменението на нормалните напрежения към съответна малка промяна на относителните деформации. Модулът на
еластичност дава възможност за изчисляване
на много параметри на поведението на изследвания материал. Например, той се използва при определянето удължението на опъната
нишка или на натоварването, при което подложена на натиск колона би загубила устойчивост.

1. Преглед на физичните и механичните
свойства на дървесината
Свойствата на дървесината на всеки конкретен вид се предопределят и зависят от химичния състав, от особеностите на строежа на
градивните проводящи елементи и от комуникацията между тях, от вида и количествата на
отложените вторични вещества в клетъчните и
междуклетъчните празнини (дъбилни, минерални, смоли, багрила, етерични масла) [8].
Благодарение на свойствата си дървесината
се използва за изработване на многообразни
продукти и изделия. Към физичните свойства
се отнасят: плътност, влажност, съсъхване,
набъбване, проницаемост, цвят, текстура, блясък, мирис, флуидоемкост, топлоемкост, топлопроводност, топлинно разширение, калоричност, горимост, електропроводимост, коефициент на диеликтрични загуби, изтриваемост,
коефициент на триене, звукопроницаемост,
устойчивост на лъчения, резонанс и други
акустични свойства. Към механичните свойства се отнасят: твърдост, модул на еластичност, якост на опън, якост на огъване, якост на
натиск, якост на удар, якост на срязване, устойчивост на цепене, винтозадъжане и задържане на гвоздеи. Поради анизотропната и нехомогенна структура якостта на дървесината
на опън, натиск, огъване и срязване е различна [9]. Освен това тя е толкова по-малка, колкото е по-голям острият ъгъл, който действащото усилие сключва с направлението на
влакната [11]. Дървесината показва найголяма якост при натоварване на опън надлъжно (успоредно) на влакната. Якостта на
натиск надлъжно на влакната на дървесината
е 2-2,5 пъти по-малка от съответната якост на

2. Основни характеристични стойности и
класове на якост на строителните елементи
от дървесина
Основните характеристични стойности и
класовете на якост, респективно качеството, на
строителните дървесни елементи са регламентирани от следните стандарти: БДС EN
14081-1:2006; БДС EN 338:2009; DIN EN
408:2009; БДС EN 14080:2005; БДС EN
14374:2005; БДС EN 1194:2003; EN1534:2000;
DIN EN 385:2001.
В БДС EN 14081-1:2006, класът на якост се
дефинира като резултат от класифицирането
на дървен материал въз основа на отделни
стойности за механични характеристики и
плътност [5]. Следователно класът на якост на
съответния дървен материал трябва да се
възприема за негово качество [10]. При класифицирането са взети в предвид както особеностите на дървесината на отделните дървесни видове така и на тези с подобни якостни
характеристики, за да се гарантира взаимозаменяемостта [БДС EN 338:2009]. Това позволява на инженера да определи даден клас на
якост и да използва характеристичните стойности на якостта, на този клас в своите изчисления при проектирането. Всъщност съвкупността от най-важните физични и механични
показатели (якостни характеристики) са качеството на съответния строителен елемент (дървения материал) [1, 10]. Характеристичните
стойности на якостта, коравината и плътността
за всеки клас на якост са дадени в табл. 1.
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Табл. 1. Класове на якост за строителен дървен материал, съгласно БДС EN 338
Класове на якост. Характеристични стойности
Елементи от дървесина на топола и иглолистЕлементи от дървесина на широПоказатели
ни дървесни видове
колистни дървесни видове
C14 C16 C18 C22 C24 C27 C30 C35 C40 D30 D35 D40 D50 D60 D70
Якостни характеристики, в N/mm²
Огъване
fm,k
14
16
18
22
24
27
30
35
40
30
35
40
50
60
70
Опън
успоредно
на
8
10
11
13
14
16
18
21
24
18
21
24
30
36
42
ft,o,k
влакната
Опън
успо0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,6
0,6
0,6
0,6
0,7
0,9
редно
на
ftr90,k
влакната
Натиск успо16
17
18
20
21
22
23
25
26
23
25
26
29
32
34
редно
на
fc,o,k
влакната
Натиск пер4,3 4,6 4,8 5,1 5,3
5,6
5,7
6
6,3
8
8,4
8,8
9,7 10,5 13,5
пендикулярно
fc,90,k
на влакната
Срязване
fy,k
1,7 1,8
2
2,4 2,5
2,8
3
3,4
3,8
3
3,4
3,8
4,6
5,3
6
Характеристики на твърдостта (коравината) в kN/mm²
Средна стойност на модула на елас7
8
9
10
11
12
12
13
14
10
10
11
14
17
20
E
тичност успо- o,mean
редно
на
влакната
5% процента
на модула на
4,7 5,4
6
6,7 7,4
8
8
8,7
9,4
8
8,7
9,4 11,8 14,3 16,8
еластичност
E0,05
успоредно на
влакната
Средна стойност на модула на елас0,2 0,3 0,3 0,3 0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8 0,93 1,13 1,33
E
тичност пер- 90,mean
пендикулярно
на влакната
Средна стойност на модула на елас- Gmean
0,4 0,5 0,6 0,6 0,7
0,8
0,8
0,8
0,9
0,6
0,7
0,7 0,88 1,06 1,25
тичност при
срязване
Плътност в kg/m³
Плътност
ρx
290 310 320 340 350 370 380
400
420
530
560
590
650
700
900
Средна стой350 370 380 410 420 450 460
480
500
640
670
700
780
840 1080
ност на плът- ρmean
ността
Означения

Европейският стандарт DIN EN 408 определя методи за изпитване и за определяне на
определени свойства на строителен дървен
материал и слепена слоеста дървесина: модул
на еластичност при огъване, модул на еластичност в направление успоредно на дължината на влакната, модул на еластичност в направление напречно на дължината на влакната,
якостта на натиск в направление успоредно на
дължината на влакната, якостта на натиск в
направление напречно на дължината на влакната и якостта на срязване [8]. Освен това, са
посочени размерите, съдържанието на влага, и
плътността на опитните образци. Изпитванията трябва да се провеждат при стандартни

Натоварване

условия – 20±2 ºC и 60±5% относителна влажност. На фиг. 1 е показана зависимостта между
натоварването и деформациите.

Деформации

Фиг. 1. Натоварване-деформация, в рамките на
еластичната деформация
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Изпитваната проба трябва да е с минимална дължина 18 пъти по-голямата дебелина на
сечението и също така трябва да бъде симет-

рично подложена на огъване в две точки, както
е показано на фиг. 2.

Фиг. 2. Изпитателно устройство за измерване на модула на еластичност при огъване

ят на извадките на съединенията с клиновидни
зъби трябва да бъде най-малко пет и те трябва
да бъдат взети от съединения в слепения слоест дървен материал с най-високата якост,
предвидена за производство. Лепилото трябва
да осигурява трайни съединения с определена
якост, така че целостта на слепване да се запазва през целия предвиден срок на експлоатация на конструкцията за определения експлоатационен клас. Якостните характеристики
(якост на огъване, на опън, на натиск и на
срязване), модулът на еластичност и трайността на слепения слоест дървен материал
трябва да бъдат определени чрез изпитвания
на извадки, взети от продукцията на производителя, или чрез изпитвания на слепен слоест
дървен материал, произведен от същите дървесни видове, класове и лепила. На фиг. 4 е
представена схемата на рязане и номериране
на пробните тела за изпитване.

а)
б)
Фиг. 3. Изпитвани образци: а) масивен строителен дървен материал, б) слепена слоеста дървесина

Изискванията за слепения слоест дървен
материал и дървени конструкции се регламентират от БДС EN 14080: 2005. Според него [4]
за първоначалното изпитване на съединения с
клиновидни зъби с големи размери, произведени с клиновиден профил на зъбите и от дървесен вид, за който характеристичната якост
на огъване е определена предварително, бро-

1↓
4↓ 3↓ 2↓
BD – I - 1

Фиг. 4. Схема на рязане и номериране на пробните тела: 1 – резерви, 2 – номер на пробното тяло, 3 – номер на детайла от дървен материал и 4 – партида за изпитване

Детайли с широчина 150 mm, дължина 700
mm и дебелина 17 mm са слепени страна към
страна. Трябва да се използва дървесина от
бук (Fagus sylvatica) с плътност при 12±1%
съдържание на вода, по-голяма от 650 kg/m3.
Дебелината на лепилния шев трябва да бъде
равна или по-малка от 0,1 mm. Преди слепването дървеният материал трябва да бъде кондициониран в климатична камера при температура -20±2 ºC и относителна влажност

60±5%, така че съдържанието на вода да бъде
12±1%. Ориентацията на годишните пръстени
на дъските трябва да бъде на 60º до 90º по
отношение на слепената повърхнина. Средната якост на опън, перпендикулярно на влакната на всяка от партидите, изпитани за остатъчна якост след 3,6 респективно 12 месеца продължителност на натоварването, не трябва да
е по-малка от 5,5 N/mm2. Във всяка партида,
изпитвана на продължително натоварване,
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може да се повреди само едно пробно тяло за
всеки от съответните периоди на продължителност на натоварването. В случай, че пробно
тяло се е повредило при продължителното

натоварване, средноаритметичната стойност
на остатъчната якост на съответната партида
трябва да се изчисли от останалите 9 пробни
тела.

Фиг. 5. Схема на рязане на съставните части на детайлите

Фиг. 6. Геометрия на пробното тяло

слепят. Фрезоването и слепването на клиновидните зъби трябва да осигурява надеждно и
трайно съединение, с необходимата якост и
здравина. Лепилото трябва да осигурява при
производството на съединения с клиновидни
зъби такава якост и трайност, че слепването
да остава без повреди по време на предвидената продължителност на употреба на конструкцията.
Стандартът БДС EN 14374 определя изискванията за дървен материал от слепен фурнир
с приложение за строителни конструкции. Посочени са изпитванията, които се използват,
методите, които се прилагат за оценяване на
съответствието и съдържанието на маркировката на продукта [6]. Според стандарта „дървен материал от слепен фурнир” е материал,
съставен от фурнирни листове с дървесни
влакна, ориентирани основно в едно и също
направление. Изпитванията на якостта на огъване, якостта на опън, якостта на натиск,
якостта на срязване, модула на надлъжна
еластичност и модула на ъглова деформация
трябва да се провеждат съгласно метода за
изпитване, даден в EN 408.

Съгласно EN 1534 образеца за изпитване
трябва да не съдържа материал, който може
да повлияе на резултатите. Трябва да се зададе стойност 1 kN в рамките на 15±3 s на
образеца за изпитване чрез натоварване от
главата на машината [7]. По време на изпитването, машината трябва да бъде настроена на
вибрации и свободен удар, за да се гарантира,
че пробата се държи здраво.
Стандарта БДС EN 385 определя изискванията за слепени съединения с клиновидни
зъби и минимални изисквания към производството и сглобяването на слепени съединения с
клиновидни зъби, в елементите на дървените
конструкции. Изискванията се отнасят за дървения материал (ела,бор и смърч), лепилото,
съдържанието на вода в дървесината, механичната обработка, слепването и защитната
обработка. Този стандарт [2] се отнася за съединения с клиновидни зъби между елементи от
един и същ дървесен вид. Според стандарта
съединение с клиновидни зъби е самоцентриращо се челно съединение, което се изработва
като се фрезоват машинно редица еднотипни,
симетрични, островърхи клиновидни зъби в
челата на дървени елементи и след това се

fm,0,успоредно
fv,0,успоредно

fm,0,перпендикулярно
fv,0, перпендикулярно

ft,o

ft,o

ft,90,успоредно

ft,90,перпендикулярно

fc,o

fc,o

fc,90,успоредно

fc,90,перпендикулярно

Фиг. 6. Якост на дървен материал от слепен фурнир в равнината на натоварване
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Системата от класове на якост прави възможно класифицирането на комбинациите от
класове на качеството и дървесните видове
със сравними якостни показатели [3]. Стандарта БДС EN 1194 определя система от класове
на якост за хоризонтално слепен слоест дървен материал с четири или повече слоя. Опре-

делят се известен брой класове на якост, на
които се дава характеристичната якост на коравината, както и плътността. Понастоящем
този стандарт е ограничен за слепен слоест
дървен материал от иглолистни дървесни видове.

Табл. 2 Характеристични стойности на показателите за якостта и коравината в N/mm2 и на плътността в
3
kg/m (за хомогенен слепен слоест дървен материал)
Клас на якост на слепен слоест дървен материал
Показатели
Означение
Дименсия
GL24h
GL28h
GL32h
GL36h
Якост на огъване
fm,g,k
N/mm2
24
28
32
36
ft,0,g,k
16,5
19,5
22,5
26
2
Якост на опън
N/mm
ft,90,g,k
0,4
0,45
0,5
0,6
fc,0,g,k
24
26,5
29
31
2
Якост на натиск
N/mm
2,7
3,0
3,3
3,6
ftc90,g,k
Якост на срязване
fv,g,k
N/mm2
2,7
3,2
3,8
4,3
E0,g,mean
11 600
12 600
13 700
14 700
Модул на надлъжна
E0,g,05
N/mm2
9 400
10 200
11 100
11 900
eластичност
E90,g,mean
390
420
460
490
Модул на напречна еластичност Gg,mean
N/mm2
720
780
850
910
Плътност
ρg,k
kg/m3
380
410
430
450

Заключение
При проектирането на строителните конструкции и съоръжения от масивна или слоеста
дървесина задължително трябва да се вземат
предвид особеностите на дървесината като:
анатомичен строеж; пълзене на дървесината
при продължително натоварване; набъбване и
съсъхване; влажност; поведение и начин на
разрушаване при удар и други. Поради своята
анизотропна и нехомогенна структура якостта
на дървесината на опън, натиск, огъване и
срязване е различна.
В заключение трябва да се отбележи, че
все още има значителен брой БДС, които са
несинхронизирани с EN, което значително затруднява използването и прилагането на тези
стандарти в бизнеса и практиката. След подробния анализ на множество стандарти, относно свойствата и качеството на дървените
строителни елементи, се установи,че качеството на материала е съвкупност от различни
физични, механични и потребителски свойства. Следователно класът на якост на съответния дървен материал трябва да се възприема
за негово качество.
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PROPERTIES AND QUALITY OF WOODEN CONSTRUCTION ELEMENTS
Panayot Panayotov, Todor Petkov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Wood construction of buildings and structures is becoming more popular in recent years because of their lower cost,
the absence of wet processes and shorter construction time. Depending on the function they perform and loads which
bear structural elements are classified in two groups: structural and cladding. Construction elements are made of solid
wood and glued. Their production is regulated by European standards arising from the Council Directives. These normative documents treat problems of the quality of the elements constitute a set of simple and complex custom properties
such as moisture, dimensional stability, density, hardness, bending strength in the longitudinal direction of the fibers,
compressive strength perpendicular to the fibers, shear strength in the longitudinal direction of the fibers, resistance to
splitting in the longitudinal direction of the fibers, ruggedness under abrasive action, impact resistance of wood decaying
fungi and insects, resistance to chemical attack, resistance to solar radiation and weathering. In the analysis of normative
documents establishes that the quality of the construction element to include only those properties which are crucial for
its durability. For example, as of wooden beams made of solid wood is on the value of the static bending strength and
admissibility of the inherent characteristics available (knots, cracks, number of linear meter dimensions). Designation of
the quality of these elements is an alpha - numeric: C12, C14, C16, C24, D30, D50, D70. The figures are an expression
of the bending strength in MPa, i.e. class strength (BS EN 338: 2001. Construction timber. Classes strength). With the
letter “C” means items made from wood of coniferous species (spruce, pine, fir ), and the letter “D” elements made from
wood of deciduous trees. Commodity markets are available and construction elements made of glued wood (boards,
veneer, particleboard).
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ВЛИЯНИЕ НА НЯКОИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ ВЪРХУ ЯКОСТТА НА
СЛЕПВАНЕ НА ШПЕРПЛАТ ОТ ИГЛОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА
Миглена Вальова, Йорданка Иванова, Иван Генов
Лесотехнически университет, София
Резюме
Качествата на шперплата като слепен слоест материал в значителна степен зависят от качествата на лепилото, използвано за съединение на фурнирни листове. Към последното се предявяват редица изисквания от
технологичен, експлоатационен и икономически характер, зависещи от областта на приложение на шперплата и
изготвената от него продукция. Фенолформалдехидните лепила се отличават от другите известни видове синтетични лепила главно със здравите и водоустойчиви съединения, които образуват. Промишленият опит от използването на тези лепила показва, че слепената от тях дървесина, придобива значителна устойчивост спрямо
промените на атмосферната влажност и температура на средата. Данните от настоящата работа показват, че
експериментално произведеният шперплат със свързващо вещество ФФС от иглолистна дървесина се характеризира с добри якостни показатели, висока водоустойчивост, ниска плътност и красив външен вид. Тези му качества го правят особено пригоден като материал за мебелното производство, вагоностроенето и строителството.
Ключови думи: шперплат, фенолформалдехидни лепила, иглолистна дървесина, якост на слепване, свойства.
Key words: plywood, phenol formaldehyde adhesives, softwood, adhesive strength, properties.
JEL: Q23.

Новолачните смоли се получават при излишък на фенол в реакционната среда и в присъствието на кисели катализатори, създаващи
pH 7. Тези смоли не се използват самостоятелно като лепила, но понякога се прибавят към
последните с цел подобряване на някои свойства.
Резолните смоли се получават при различни
молни съотношения на фенола и формалдехида (от 1:1 до 1:2 и повече) като се използват
катализатори с основен характер (pH 7). Втвърдяването им става чрез голям брой химични
реакции между функционалните групи (метилолни и хидроксилни) и образуването на водородни връзки [3].
Този процес протича в три стадия: начален
(резол), междинен (резитол) и краен (резит).
Според степента на втвърдяване и прехода в
следващия стадий се намалява разтворимостта
и топимостта на смолата и в същото време се
повишават нейната твърдост, здравина и водоустойчивост.
Скоростта на химичните реакции, с които
фенолформалдехидните смоли се превръщат в
по-високомолекулни съединения при прехода
им в необратимо и нетопимо състояние, в значителна степен определя скоростта на втвърдяване на смолата при слепване на дървесината.
Лепилните свойства на фенолформалдехидните смоли се характеризират със следните
основни показатели: концентрация, вискозитет,
съдържание на свободен фенол, съдържание на

Увод
Шперплатът е една от възможните модификации на дървесината, широко използвана като
конструктивен материал. Свойствата му зависят
от дървесния вид и лепило, а така също от взаимното разположение на отделните фурнирни
листове.
Използването на синтетични лепила придава
на шперплата висока якост и водоустойчивост.
В сравнение с натуралната дървесина, последният има много по-малка анизотропност, високи
якостни показатели, повишена твърдост и редица други положителни качества. С появата на
синтетичните лепила, слепването като метод за
съединяване на различни материали придобива
решаващо значение в много отрасли на промишлеността – строителство, корабостроене,
вагоностроене, мебелно производство и някои
други области.
Фенолформалдехидните смоли се използват
главно за слепването на отговорни конструкции
и за производството на водоустойчив шперплат,
тъй като имат добри адхезионни свойства, повишена водоустойчивост (в хладка и гореща
вода), както и значителна биоустойчивост [2, 4].
Фенолформалдехидните смоли се образуват
при взаимодействието на фенол или негови
производни с формалдехид в присъствието на
катализатор. В зависимост от съотношението на
изходните вещества и pH на средата може да се
получат термопластични (новолачни) или термореактивни (резолни) смоли [2].
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свободни функционални групи, алкалност на
смолата и време за втвърдяване.
В дървообработващата промишленост фенолформалдехидните лепила намират приложение при производството на водоустойчив
шперплат по сухия горещ метод. Слепването на
фурнирните листове в шперплатен лист представлява сложен комплекс от физикохимични
процеси и явления, целящи получаването на
продукт с висока якост на лепилния шев и качествено определени физикомеханични показатели [5].
Разнообразните процеси и явления протичащи при слепването на шперплата се обуславят от голям брой фактори, условно разделени
в три групи в зависимост от това какви свойства
характеризират.
Към първа група се отнасят факторите, характеризиращи фурнира и шперплатния пакет –
дървесен вид, влажност и грапавост на фурнира, начална температура, дебелина и строеж на
шперплатния пакет.
Към втора група спадат факторите, характеризиращи лепилото – неговите свойства и начин
на употреба (вид, състав, количество на нанесения слой).
Към трета група се причисляват факторите,
характеризиращи условията, при които се извършва пресуването – налягане, температура
на пресуване и продължителност на слепване.
Режимът на слепване представлява оптимално съчетание на факторите от трите групи
[1].

Серия
№
I
I-17
I-20
I-23
I-26
II

Целта на настоящото изследване е да се определят най-подходящите стойности и взаимното влияние на някои технологични фактори върху физикомеханичните свойства на шперплат от
иглолистна дървесина.
Материали и методи
За осъществяване на поставените цели са
извършени няколко серии опити, чиито символични означения са дадени в табл. 1.
Табл. 1. Схема на извършените серии опити
Серия
Насока на изследванията
№
I
Продължителност на слепването (мин.)
I-17
17
I-20
20
I-23
23
I-26
26
2
II
Разход на лепило (g/m )
II-90
90
II-110
110
II-130
130
II-150
150
II-170
170

Като суровина за извършването на експериментите е използван иглолистен фурнир, произведен в шперплатен цех в град Сливен. Линейните размери на листовете са 550/550 mm, като
дебелината на използвания при различните
серии опити фурнир е дадена в табл. 2. Изсушаването на фурнира непосредствено преди
извършването на експеримента до влажност 6
±2 % e осъществено на лентова сушилня.

Табл. 2. Дебелина на използвания при различните серии опити фурнир
Средна аритмеСредно квадВариационен
Показател
Средна
тична стойност,
на точностратично отккоефициент,
грешка, mm
mm
лонение, mm
%
та, %
2,57
0,06
2,50
0,019
0у75
2,62
0,09
3,36
0,027
1,01
2,52
0,05
2,08
0,016
0,63
2,54
0,06
2,23
0,017
0,67
2,60
0,06
2,34
0,018
0,71
2,53
0,10
3,97
0,015
0,60

Като свързващо вещество при провеждането
на сериите опити е използвана фенолформалдехидна смола, получена при кондензация на
фенол и формалдехид в присъствие на катализатор натриева основа. Смолата е взета от цеха
за шперплат в с. Черни Осъм, непосредствено
преди провеждането на експеримента. Данните
отразени в сертификата са следните:
1. Вискозитет при 20 ºС по BЗ-6 в секунди –
45 секунди;
2. Съдържание на сухо вещество – 54%;
3. Съдържание на свободен фенол – 3,3%;

Брой на
пробните
тела
44
11
11
11
11
44

4. Водоразтворимост – 1:2;
5. Водороден показател – 11%;
6. Скорост на втвърдяване при съответна
стойност на температурата: 150 ºС – 35
секунди; 140 ºС – 45 секунди; 130 ºС – 60
секунди; 120 ºС – 1,15 минути; 110 ºС –
1,25 минути; 100 ºС – 1,30 минути.
Преди нанасянето на лепилото смолата е
загрявана до температура около 35 ºС с оглед
увеличаване на течливостта и обмазващата и
способност.
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Конструкцията на експериментално произведения шперплат е от 11 пласта фурнир с еднаква дебелина и с редуващо се взаимно перпендикулярно разположение на дървесните влакна
на съседните пластове. Лепилото е нанасяно
двустранно върху четните фурнирни листове.
При изследване влиянието на определен
фактор всички останали фактори са постоянни,
както следва:
1. Изследване влиянието на продължителността на слепване – променлив фактор
в четири варианта (17, 20, 23 и 26 минути) при постоянни фактори: налягане 1,8
MPa, температура 140 ±2 ºC и разход на
лепило 130 g/m2.
2. Изследване влиянието на разхода на лепило – променлив фактор в пет варианта
(90, 110, 130, 150, 170 g/m2) при постоянни фактори: 1,8 MPa, температура
140 ±2 ºC и продължителност на слепване 20 минути.
Изследванията
на
физикомеханичните
свойства на експериментално произведения
шперплат са проведени съгласно стандартните
методи.

За сериите опити с променлив фактор разход
на лепило е изследвана само якостта на слепване.
Резултатите от изследванията на физикомеханичните свойства на експериментално произведената серия шперплат при различна продължителност на слепване илюстрират определящото влияние на този фактор за режима на
слепване.
Четирикратно проведеният опит за спресуване на шперплат с продължителност на слепване
14 минути показва невъзможността за втвърдяване на смолата и за осигуряване на свободен
излаз на отделената по време на процеса влага.
При увеличаване на времето на спресуване,
съответно на 15 и 16 минути се очерта тенденцията към ограничаване на разлепването. Серията опити с продължителност на слепване 17
минути се оказа най-подходяща.
Съгласно данните в таблица 3 плътността на
експериментално произведения шперплат се
увеличава с увеличаване продължителността
на слепване като достига най-високата си стойност – 642 kg/m3 при време на слепване 26 минути. Резултатът е напълно логичен като се има
в предвид, че и процентът на спресуване също
е най-висок при тази продължителност на слепване и следователно при равни други условия в
единица обем ще се съдържа най-голямо количество дървесни елементи, т.е. плътността на
шперплата ще бъде най-висока.

Резултати и обсъждане
За сериите опити с променлив фактор продължителност на слепване са изследвани някои
физични показатели като: спресуване, плътност,
водопоглъщане, обемно набъбване и механичният показател якост на слепване.

Табл. 3. Плътност на шперплата в зависимост от продължителността на слепване
Средно квадраВариационен
Средна
Показател
ПродължителСредна ариттично отклонекоефициент,
грешка,
на точностност на слепваметична стой3
ние, kg/m3
%
kg/m3
та, %
не, min.
ност, kg/m
17
551,0
12,72
2,31
2,84
0,52
20
558,56
14,16
2,41
3,17
0,54
23
629,97
16,62
2,64
3,72
0,59
26
641,94
17,66
2,75
3,95
0,62

Резултатите от изпитванията на пробните
тела от тази серия за установяване на процента
на водопоглъщане показват, че последното намалява с увеличаване продължителността на

Брой
пробни
тела
20
20
20
20

слепване, като съгласно данните от табл. 4 – от
26,61% при време на слепване 17 минути достига 19,66% при време на слепване 26 минути.

Табл. 4. Водопоглъщане на шперплата в зависимост от продължителността на слепване
Средна
Показател
Време на
Средна
Средно квадБрой пробВариационен
грешка,
на точностпресуване,
аритметична
ратично откни тела
коефициент, %
%
та, %
min.
стойност, %
лонение, %
17
26,61
0,25
0,93
0,078
0,29
10
20
21,85
0,20
0,90
0,063
0,29
10
23
20,81
0,13
0,64
0,042
0,20
10
26
19,66
0,19
0,95
0,059
0,30
10

Анализът на данните за процента на обемното набъбване (табл. 5) показват резултати обратни на горепосочените – с увеличаване на

продължителността на слепване обемното набъбване расте като от 11,57% при продължителност на слепване 17 минути достига стойност
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23,69% при продължителност на слепване 26
минути.
Табл. 5. Обемно набъбване на шперплата в зависимост от продължителността на слепване
ПродължиСредна
Средно квадВариациоСредна
Показател
Брой
телност на
аритметична
ратично отклонен коефигрешка,
на точностпробни
слепване, min
стойност, %
нение, %
циент, %
%
та, %
тела
17
11,57
0,05
0,39
0,014
0,12
10
20
14,21
0,06
0,41
0,019
0,13
10
23
20,87
0,15
0,74
0,049
0,23
10
26
23,69
0,08
0,33
0,025
0,11
10

От гореизложения анализ на влиянието на
продължителността на слепване върху физикомеханичните свойства на експериментално произведения шперплат може да се приеме за оптимална 20-минутната продължителност, тъй
като тя гарантира якостни показатели в границите на стандарта и приемливи стойности на
спресуването, водопоглъщането и обемното
набъбване.
Якостта на слепване като най-важен показател за механичните свойства е предмет на обс-

тойно изследване. Минималната стойност за
якостта на слепване в зависимост от продължителността на слепване в сухо състояние е 1,43
MPa при време на слепване 17 минути, а максималната – 2,22 MPa при време на слепване 26
минути. Якостта на слепване след третиране на
пробните тела във вряща вода в продължение
на 1 час също показва едно разсейване на
стойностите с минимум 0.93 MPa и максимум
1,41 MPa съгласно данните в табл. 6.

Табл. 6. Якост на слепване на шперплата в зависимост от продължителността на слепване
Продължителност
Средна аритСредно квадВариационен
Средна
Показател
Брой
на слепване,
метична стойратично отккоефициент,
грешка,
на точностпробни
min.
ност, MPa
лонение, MPa
%
MPa
та, %
тела
В сухо състояние
17
1,43
0,21
14,58
0,42
2,91
25
20
2,21
0,30
13,35
0,059
2,67
25
23
2,00
0,25
12,37
0,049
2,48
25
26
2,22
0,26
11,72
0,052
2,34
25
След 1-часов престой във вряща вода
17
0,93
0,12
12,72
0,024
2,55
25
20
1,41
0,26
18,19
0,051
3,64
25
23
1,37
0,20
14,69
0,040
2,94
25
26
1,40
0,12
9,19
0,026
1,84
25

Стойностите на якостта на слепване в сухо
състояние в зависимост от разхода на лепило
(табл. 7) показват стабилизиране около стойността 2,21 MPa, като между отделните варианти разликата е минимална. При якостта на
слепване след 1-часов престой във вряща вода
Разход на
лепило,
g/m2
90
110
130
150
170
90
110
130

резултатите са аналогични, с най-висока стойност на якостта при разход на лепило 130 g/m2.
Следователно може да се приеме, че оптималният разход на лепило при условията на проведените опити е 130 g/m2.

Табл. 7. Якост на слепване на шперплата в зависимост от разхода на лепило
Средна аритСредно квадВариационен
Средна
Показател
метична
ратично отккоефициент,
грешка,
на точностстойност, MPa лонение, MPa
%
MPa
та, %
В сухо състояние
2,20
0,27
12,17
0,054
2,43
2,11
0,14
6,39
0,027
1,28
2,21
0,30
13,35
0,059
2,67
2,21
0,09
4,20
0,019
0,84
2,25
0,21
9,40
0,042
1,88
След 1-часов престой във вряща вода
1,36
0,23
17,06
0,046
3,41
1,29
0,20
15,24
0,039
3,05
1,41
0,26
18,19
0,051
3,64
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Брой пробни тела
25
25
25
25
25
25
25
25

ВЛИЯНИЕ НА НЯКОИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ ВЪРХУ ЯКОСТТА НА СЛЕПВАНЕ НА ШПЕРПЛАТ ОТ ИГЛОЛИСТНА ...

(продължение)
Разход на
лепило,
g/m2
150
170

Средна аритметична
стойност, MPa
1,31
1,30

Средно квадратично отклонение, MPa
0,13
0,12

Вариационен
коефициент,
%
9,56
0,17

Средна
грешка,
MPa
0,025
0,024

Показател
на точността, %
1,91
1,83

Брой пробни тела
25
25

Промишленото производство на този вид
шперплат ще доведе до разширяване на сортимента на дървообработващата ни промишленост, което би имало положителен икономически ефект.

Заключение
От анализа на резултатите от изследванията
за влиянието на основните технологични фактори на режима на слепване върху физикомеханичните свойства на шперплат марка ФФА от
иглолистна дървесина може да бъдат направени следните изводи:
1. Оптималните стойности на основните
технологични фактори на режима на
слепване са: продължителност на слепване – 20 минути; налягане – 1,8 MPa и
температура – 140 ±2 ºС. Тези параметри
осигуряват оптимални физикомеханични
показатели: дебелина на шперплата –
20,43 mm; плътност – 558,56 kg/m3; водопоглъщане – 21,85%; обемно набъбване
– 14,21%; якост на слепване в сухо състояние – 2,21 MPa; якост на слепване
след 1-часов престой във вряща вода –
1,41 MPa.
2. Оптимален разход на лепило – 130 g/m2 –
това гарантира добра якост на слепване
в сухо състояние (2,21 MPa) и най-висока
якост на слепване след 1-часов престой
във вряща вода (1,41 MPa).
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INFLUENCE OF SOME TECHNOLOGICAL FACTORS ON THE ADHESIVE STRENGTH
OF PLYWOOD FROM SOFTWOOD
Miglena Valyova, Yordanka Ivanova, Ivan Genov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The qualities of plywood as a glued, laminated material mainly depend on the quality of the glue used for link of veneer sheets. A number of requirements of technical, operational and economic considerations are brought, depending on
plywood application and made of it production. Phenol formaldehyde adhesives are distinguished from other known
types of synthetic adhesives mainly with their ability to form strong and water resistant compounds. Industrial experience
from the use of these adhesives shows that the glued wood is considerably resistant to changes in atmospheric humidity
and temperature. The present work data show that the experimentally produced plywood with binder FSF wood is characterized by good strength, high water resistance, low density and good looks. These properties make it particularly
suitable as a material for furniture production, trains and construction.
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ТЕХНИКОИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ ВЪРХУ КОНСТРУКЦИЯТА НА СКЕЛЕТИТЕ
НА МЕКАТА МЕБЕЛ
Янчо Генчев, Димитър Ангелски
Лесотехнически университет, София
Резюме
В структурата на мебелите за почивка скелета осигурява формоустойчивостта, трайността и якостните изисквания към мебелите. При производството на скелетни конструкции със сложни пространствени форми се използват разнообразни дървесни материали. В зависимост от конструктивно-технологичните изисквания криволинейните конструктивни елементи могат да се изработят от масивна дървесина чрез изрязване или огъване на слоеста дървесина, шперплат, плочи от дървесни влакна със средна плътност и др. Изборът на материали, конструкция и технология влияе съществено върху техникоикономическите показатели. Във връзка с това е направен
анализ за определяне влиянието на използваните материалите върху основни икономически показатели при
производството на мека мебел.
Ключови думи: конструкция на мебели за почивка, ефективно приложение на дървесните материали, производство на мека мебел.
Key words: construction of furniture for rest, effective use of wood materials, production of upholstered furniture.
JEL: O14.

Разходът на труд за отделните стадии на
технологичния процес има следната структура:
за изработване на скелети 40%; за разкрояване
и шиене на облицовъчни и задънващи материали 18%; за тапицерско-монтажни операции 37%;
други разходи 5%.
При образуването на крайната производствена цена могат да се предвидят и следните
разходи: допълнителни разходи 8%; транспорт
8%; организационни разходи 8%; данъци 20%.
Анализът на посочените разходи за материали и на разхода на труд показва, че дела на
разходите за труд и материали за скелетите на
меката мебел е значителен. Целта на настоящата работа е да се намерят решения в търсенето на реални възможности за рационализиране и оптимизиране конструкцията на скелетите и
технологичните процеси.

Увод
Успешното реализиране на пазара на тапицираните мебели се определя от много фактори.
Потребителската им стойност зависи както от
формоизграждането на мебелите, което трябва
да позволява хармонично подреждане в жилищната среда, така и от ергономичните изисквания и функционалните им размери, осигуряващи необходимите удобство и комфорт. Освен
това тапицираните мебели често се възприемат
и като символ на социалното положение на обитателите.
Структурата на тапицираните мебели се състои от две основни субсистеми – носещ скелет и
тапицерия. Носещият скелет трябва да осигурява необходимите якост, трайност и сигурност
при ползване на мебелите. Към структурата на
тапицерията се предявяват изисквания за осигуряване на благоприятен микроклимат, устойчивост на структурата на тапицерията и да отговаря на критериите за функционалност (обща
деформация и коефициент на мекост на седалката и облегалката). Освен това като цяло се
изисква тапицираните мебели да са естетични,
добре пропорционирани, ергономични и да се
безвредни за околната среда.
Делът на тапицираните мебели възлиза на
25 до 35% от общото производство на мебели.
Средно разходите по основните позиции материали, които определят производствената себестойност се разпределят по следния начин:
разходи за носещи скелети 19%; разходи за облицовъчни материали 25%; разходи за пенополиуретани 17%; основна и допълнителна заплата 16%; други разходи 23%.

1. Класификация на скелетните конструкции
По своята конструкция скелетите са класифицирани по различни признаци и са известни
основните конструктивни схеми [1].
В промишленото производството на тапицирани мебели често производството на скелетите
се извършва отделно от тапицирането, поради
което анализа на технологичния процес може да
се разгледа на две основни части – производство на скелети и тапициране.
Скелетите според конструктивните особености може да се разгледат като: скелети от масивна дървесина и дървесни материали; открити
видими скелети от масивна дървесина (фиг. 1);
открити видими скелети от слоеста дървесина
(фиг. 2); скелети от недървесни полимерни ма-
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Фиг. 1. Открит видим скелети от масивна дървесина

Фиг. 2. Открити видими скелети от слоеста дървесина

териали; скелети от метал; скелети от комбинирани материали.
В работата е обърнато внимание на найпопулярния метод на производство на скелети от масивна дървесина и дървесни материали.
При този вид скелети се прибягва обикновено
до няколко конструктивни схеми: скелети, при
които впоследствие се апликират декоративни
елементи от масивна дървесина; скелети на
тапицирани готови мебели, към които се монтират носещи рамки от масивна дървесина; готови
лакирани, завършени, носещи, скелетни конструкции, към които се монтират готови тапицирани функционални елементи.

вори и др.); събиране и монтаж на детайли в
агрегати (рамкови конструкции); механична обработка на агрегати (при необходимост); подготовка за нанасяне на защитно-декоративни покрития чрез шлайфане (само за видими детайли); сглобяване на скелети; нанасяне на защитно-декоративни покрития (само на видими детайли); експедиция за тапициране.
При този тип скелетни конструкции разходите
за труд и материали са сравнително ниски и
постоянни. Основно се търсят варианти за намаляване себестойността на продукцията чрез
използване на възможно най-евтините конструктивни материали. Поради това често в скелетите се влагат голямоформатни отпадъчни материали от производството на мебели.

2. Технологии за производство на скелетни
конструкции
Изборът на технология за производство на
скелетната конструкция на тапицираната мебел
зависи от редица фактори: възможности на технологичното оборудване, габаритни размери на
агрегатите (дължина на профила, напречно сечение, радиус на кривините и т.н.), вид на материалите, технологични режими, вид на натоварването на детайлите и други.

2.2. Технология за производство на скелетни
конструкции с преобладаващо участие на криволинейни детайли и агрегати
Скелетите с пластично формоизграждане
имат криволинейни детайли със сложни пространствени форми. За производството им могат
да се използват разнообразни материали, като:
масивна дървесина чрез изрязване или огъване;
слоеста дървесина; шперплат; плочи от дървесни влакна и т.н. В зависимост от избраните материали и съответните технологии за изработване на криволинейни форми е необходимо да
се направят промени в технологичния процес.
Различават се две технологични направления
за производство на криволинейни детайли за
скелети: изработване на огънати мебелни плочи; изрязване или огъване на масивна дървесина.

2.1. Технология за производство на скелетни
конструкции с преобладаващо участие на праволинейни детайли и агрегати
Формоизграждането на тапицираните мебели
през последните години се отличава с търсене
на обемни с прави линии мебели. При тези мебели удобството се постига чрез подвижни възглавници. В конструкцията на скелетите на този
тип мебели участват праволинейни детайли и
технологичния процес при обработване на детайли от дървесни материали най-често се подразделя на следните структурни единици: доставка на фасонирани и плочести дървесни материали, щабелиране и хидротермична обработка (при необходимост); първа механична обработка (разкрояване, базоформиране, надлъжно и напречно профилиране, пробиване на от-

2.2.1. Изработване на криволинейни детайли
от масивна дървесина
От технологична гледна точка методът чрез
изрязване на масивна дървесина е най-лесен за
изпълнение, но поради голямото количество
отпадъци е слабо застъпен при серийно производство. При огъването на масивна дървесина
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загубите на материал са сравнително ниски, но
е необходимо специализирано оборудване за
пластифициране, огъване и сушене на детайлите. Закупуването на съоръженията е икономически изгодно само при гарантирано годишно
натоварване над 50%. Това на практика означава, че производството на такъв тип скелети
трябва да е с висока годишна производствена
програма. При отчитане на сравнително малки
възможности за реализиране на продукцията, е
желателно да се предвиди допълнително натоварване на производствените мощности. Например в случая е подходящо да се реализира
съпътстващо производство на столове с криволинейни детайли. По този начин може да се използва рационално специализираното оборудване без да се променя съществено производствения процес. Въпреки това трябва да се отчете, че огъването на масивна дървесина е свързано със сравнително висок процент брак и ограничителни условия по отношение на формата
и размерите на произвежданите криволинейни
детайли.
Друг приемлив вариант е кооперирането и
съответно ползването на външно за предприятието технологично оборудване. В този случай
основен проблем е зависимостта на производството от външни фактори. Съществува голям
риск да не се спазват сроковете по изпълнение
на поръчките.
Скелетната конструкция от масивна дървесина се характеризира с висока якост и естетичност, но, от друга страна, значително се увеличава теглото й и нараства нейната себестойност.
По тези причини в скелетната конструкция масивната дървесина се използва предимно за
видими части или под формата на малогабаритни детайли.

За изработването на скелетни конструкции
по техникоикономически съображения е найподходящо да се правят агломератни трислойни
или многослойни мебелни агрегати. При тази
технология от съществено значение е изборът
на облицовъчни листове за изработване на огънати криволинейни агрегати. Дебелината на
листовете задължително трябва да се съобрази
със зададената по чертеж с оглед постигането
на точно определена сумарна дебелина. Както е
известно, огъването при пресуване без предварително пластифициране е успешно, когато се
спазят следните ограничения за отношението
между дебелината δ и радиуса R на огъване:
а) δ/R≤(1/50÷1/40) – за листове от твърди
ПДВ;
б) δ/R≤(1/60÷1/50) – за листове от буков
шперплат с дебелини между 3 и 4 mm.
За слепването им се използва предимно карбамидформалдехидна смола с втвърдител за
горещо слепване.
Важен въпрос, свързан с подготовката за
производство на огънати агломератни плочи в
мебелните предприятия е изборът на съоръжения за пресуването. Най-добре е да се използват едноетажни горещи хидравлични преси. За
целта към плотовете им се монтират пресформи, при условие че просветът между работните
им плотове е с размер, които позволява монтажа на дъговидни пресформи и вкарване на пакетите за пресуване.
Механичната обработка на пресуваните криволинейни агрегати-плочи по принцип обхваща
традиционно изпълняваните операции от втората механична обработка. Наличието на неравнинни повърхнини е предпоставка за възникване на проблеми при точното базиране на обработваните агрегати-плочи, особено при изпълнение на началните операции за форматно обрязване до точни размери. В повечето случаи се
преодоляват чрез използване на подходящо
оформени шаблони.

2.2.2. Изработване на криволинейни детайли
от огънати мебелни плочи
Значително по-добри стойности на техникоикономическите показатели се постигат при използването на огънати мебелни плочи за направата на криволинейни скелетни конструкции.
Това се дължи основно на възможността за използване на сравнително евтини конструктивни
материали и несложни съоръжения при изработването им.
Както е известно, в зависимост от употребяваните материали за изработването на огънати
мебелни агрегати, се различават следните групи плочи: агломератни трислойни и многослойни плочи; ПДВ със средна плътност, с фабрично
едностранно прорязани тесни нутове; ПДВ със
средна плътност, подлагани на огъване след
хидротермично пластифициране.

Заключение
Въз основа на направения техникоикономически анализ на конструктивните и технологичните особености на скелетите на меката мебел
може да се направят следните изводи:
- Методите с използване на масивна дървесина увеличават значително себестойността на изделията. Въпреки това те са
изключително подходящи за изработване
на детайли с видими повърхнини.
- Най-ниска себестойност на криволинейните конструктивни елементи може да се
получи чрез изработване на агломератни
мебелни агрегати. Този метод е изключи-
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-

телно подходящ при изграждането на
скелети с невидими елементи.
Използването на огънати плочести агрегати за лицеви повърхнини е подходящо
само при облагородяване на кантовете
им.
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TECHNICAL AND ECONOMIC ANALYSIS ON THE STRUCTURE OF THE SKELETON
OF UPHOLSTERED FURNITURE
Yancho Genchev, Dimitar Angelski
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The skeleton into structure of the furniture for rest provides shape stability, durability and strength requirements for
furniture. In the production of complex skeletal structures is used a variety of woody materials. Depending on design and
technology requirements curved components can be made of solid wood by cutting or bending, lamellar wood, plywood,
fiberboard medium density and more. The choice of materials, design and technology affects on the technical and economic indicators. In this regard an analysis to determine the effect of the materials used on the main economic indicators
in the manufacture of upholstered furniture.
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