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Резюме
Издънковите гори у нас заемат голяма площ – 1,97 мил. ха или 47.5% от горските територии (по данни от
Изпълнителната агенция по горите към края на 2011г.). Благоприятното им разпространение - основно в долния
равнинно – хълмист и хълмисто – предпланински пояс на дъбовете и средния планински пояс на горите от бук и
иглолистни, превръща тези гори в основен енергиен ресурс за местното население. В резултат на прекомерно
ползване и паша в тези гори до 1955 г. структурата и съставът им са силно влошени. След 1956 г. се възприема
„Метод за превръщане на част от издънковите гори в семенни и увеличаване на тяхната производителност“, предложен от акад. М. Даков. Но прилаганите десетилетия мерки не оправдават първоначалните предвиждания и дават
противоречиви резултати. Настоящият доклад има за цел да направи преглед на публикации и основни доклади
изнесени на конференции у нас по проблемите, свързани със стопанисването на издънковите гори, като проследи
еволюцията на идеите за стопанисването им. Съпоставя се сегашното им състояние и бъдещото им развитие със
съвременните изисквания за устойчиво развитие на горите.
Ключови думи: гори, издънкови гори, стопанисване на издънкови гори, идеи за стопанисване на издънкови
гори, развитие на горите
Key words: forest, coppice forest, forest development, management of coppice forests, ideas for managing coppice
forests.
JEL: Q23.

климата през терциера. С развитието на климата
през кватернера и преминаването му в по-сух и
континентален, разпространението на дъбовете
се ограничава до днешните им находища [1]. В
зората на човешката цивилизация не по-малко от
90 % от днешната територия на страната е била
покрита с дървесна растителност, а дъбовите
гори са били не по-малко от 70% от нея [1, 2]. С
развитието на обществото започва прогресивната експлоатация на горите. Разположените
близо до селищата гори загубват високостъбления си характер и се превръщат в издънкови.
В свой доклад Дооренбуш [3] посочва, че вероятно най-старата форма на стопанисване е издънковата гора. От добитите в близост до селищата дървета са се произвеждали дървени въглища, а те от своя страна са използвани за топене на желязната руда още преди 500 г. пр. не.
е. През Средновековието тази форма все още е
широко застъпена – главно за лесен добив на
дърва за огрев, като успоредно с нея се развива
и средностъбленото стопанисване, което пък
осигурява дърва за огрев, едра строителна дървесина и паша за домашните животни.
Издънкови могат да бъдат горите, съставени от широколистни видове в умерения пояс,
тъй като те могат да образуват нови стъбла (издънки) при определени неблагоприятни условия
за дървесния организъм. Такова естествено вегетативно възобновяване може да се реализира
чрез пънови и коренови издънки, отводки и коренища [4].
От стопанска гледна точка значение имат
качеството и броя на стъблените издънки от основните дървесни видове – зимен дъб, благун,

Увод
Издънковите гори у нас заемат голяма
площ – 1,97 мил. ха или 47,5 % от горските територии (по данни от Изпълнителната агенция по
горите към края на 2011г.). Благоприятното им
разпространение – основно в долния равнинно –
хълмист и хълмисто – предпланински пояс на дъбовете и средния планински пояс на горите от
бук и иглолистни, превръща тези гори в основен
енергиен ресурс за местното население. В резултат на прекомерно ползване и паша в тези гори
до 1955 г. структурата и състава им са силно влошени. След 1956 г. се възприема „Метод за превръщане на част от издънковите гори в семенни и
увеличаване на тяхната производителност“,
предложен от акад. М. Даков. Днес се оказва, че
прилаганите десетилетия мерки не оправдават
първоначалните предвиждания и дават противоречиви резултати. Настоящият доклад има за
цел да направи преглед на публикации и основни
доклади изнесени на конференции у нас по проблемите, свързани със стопанисването на издънковите гори, като проследи еволюцията на идеите за стопанисването им. Считаме, че по този
начин, ще може да посочим част от причините,
които не са позволили трансформацията на издънковите гори у нас.
История на издънковите гори
Развитието на дървесната растителност и
по-конкретно на дъбовете, е било благоприятствано от по-високата и постоянна въздушна влажност и по-малките температурни амплитуди на
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обикновен дъб, цер, обикновен бук, източен бук,
обикновен габър и др.
Издънковите стъбла имат специфична динамика на развитие, дължаща се на по-старата и
развита коренова система на майчиния организъм, която те ползват. Младите издънки имат интензивен растеж, силно се конкурират по между
си и бързо се склопяват до 4-6 година след
сечта.След 30-тата година прираста по обем
рязко спада. [5]. Изоставането в растежа по височина и в прираста по обем е изследвано от Дооренбуш [3, стр. 43].
Популярността на издънковото стопанисване се дължи на кратките срокове за добив на
материали, естественото възобновяване и опростената система на сеч. Турнус на сеч според
Закона за горите от 1925 г. е бил 15, а в някой
случай 10 години [6].
Науката е отговорила на редица въпроси,
свързани с издънкопроизводителността на стъблото. Така например Matula и др. [7] изследват
връзката между размера на пъна и гъстотата на
издънките на зимен дъб (Quercus petraea
(Mattuschka) Liebl.), обикновен габър (Carpinus
betulus L.) и дребнолистна липа (Tilia cordata
Mill.). Доказва се, че липата и габъра успешно образуват издънки от всички изследвани диаметри,
докато издънкопродуктивността на зимния дъб
спада с увеличаване на размера на пъна. Способността да образуват издънки се проявява и
при трите вида, не зависимо от възрастта на майчиния организъм. Pyttel и др. [8] докладват висока
издънкопроизводителност на 80 – 100 годишни
зимен дъбови насаждения, слабо влияеща се от
използваните методи за отсичане.
Образуването на жизнени издънки при благун (Quercus frainetto Ten.) и цер (Quercus cerris
L.) се влияе от: жизнеността на кореновата система, възрастта на стъблата, дебелината на пъновете, условията на месторастене, дълговечността на видовете, съхненето [9].
Маринов и др. [10] посочват във връзка с
развитието на агролесовъдството характерна за
средните векове практика на нерегламентирани
изгаряния на гората, по време на Великото преселение на народите. По–късно, през втората половина на 19 век в предпланинските райони на
Алпите се практикува „регламентирано горящо
лесовъдство“ в различни форми. Целта е била
лесно усвояване на горски земи, превръщането
им в земеделски и лесен добив на дървесина.

[21]. У нас през последния век са изкоренени,
опожарени или изсечени близо 1,5 млн. ха гори
[1, 2].
През 50 – те години на 20-ти век, в съзвучие
с тогавашните нагласи и нужди се обръща сериозно внимание на издънковите гори, като реален
резерв за увеличаване на продуктивността на горите. Приложен е „Метод за превръщане на част
от издънковите гори в семенни и увеличаване на
тяхната производителност“ на Мако Даков от
1956 г [22]. Внедряването на този метод цели
превръщането на издънковите гори в добро състояние в семенни, като основната цел е максимализиране на добива и то главно за минни подпори. В този период се налага и заимствания от
руското лесовъдство термин „реконструкция на
насажденията“ [12]. Както посочва Стипцов [11],
в широк смисъл тук се включват всички горскостопански мероприятия, водещи до повишаване
на продуктивността, а на практика това е изкуствена смяна на наличния дървостой с нов, възможно най-продуктивен за дадените условия на
месторастене. При обособяването на класа за
реконструкция, са включени:
всички високостъблени и нискостъблени
широколистни насаждения с масови суховършия или със силно повреден дървостой, независимо от техния бонитет,
както и тези със строителна дървесина
под 30 % от общия им запас;
издънкови насаждения, съставени от
малоценни дървесни видове, независимо от техния бонитет, възраст и месторастене;
издънкови насаждения на лоши месторастения с незначителен прираст и дървесен запас, независимо от броя на правите стъбла в тях.
издънкови насаждения на сравнително
добри месторастения (3–4 бонитет), в
който дърветата с прави стъбла са помалко от 800–1000 бр. на ха [12].
Освен превръщане на нискостъблените
гори във високостъблени чрез отгледни и възобновителни сечи и чрез реконструкция, през 80-те
години на 20 век се заделят издънкови насаждения на добри месторастения за стопанисване
при по-висок турнус: за благуна и зимния дъб –
100 години, за габъра – 80, а за цера – 60 години.
Целта е била производство на едра строителна
дървесина с дебелина на тънкия край – 18 см
[13].
Така, чрез различни методи, десетилетия
наред лесовъдската колегия се опитва било чрез
превръщане или чрез реконструкция да трансформира издънковите гори в семенни. Резултатите у нас, за съжаление не оправдават високите
очаквания и заложените кратки срокове [23].
Борисов и Стипцов [13] проследяват изменението на някои лесовъдско – таксационни показатели на горите за периода 1953–2000 година,

Стопанисване на издънковите гори
У нас векове наред по време на Османската
империя, а и след това както посочва Стипцов
[11] се практикува опожаряване на планински
гори за освобождаване на летни (яйлаци) и
зимни (къшлаци) пасища. На гората се е гледало
като общо благо и всеки е могъл да си добие необходимите му продукти. Това отношение към
„божия дар“ силно влошило състоянието на дървостоите особено около големите градове и села
6
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свързвайки ги със състоянието на горите и водената в тях политика. Авторите посочват, че поради местенето на насаждения в различни стопански класове, не може да се проследи ефективността на прилаганите стопански мероприятия в тях. За разглеждания 50-годишен период
площта на вискостъблените насаждения намалява за сметка на класа за реконструкции без да
има научни доказателства, за целесъобразността на тази дейност, а площта на издънковите
се увеличава. Натрупването на запаси от дървесина при нискостъблените гори е другият сериозен проблем, който застава пред практиката.
Развитието на законодателната рамка и отражението и върху състоянието на горите, проследява Стипцов [6]. Авторът предлага разграничаването на три периода, които подробно разглежда. Тук ще се спрем само на най-основните
белези, характеризиращи всеки от тях:
първи период – от Освобождението до
1947–1950 г. Съществуват многообразие в собствеността и пазарни принципи.
Действащия тогава Закон за горите от
1925 г. е съдържал много от възприетите
принципи за устойчиво стопанисване,
допускал е вискостъблено, нискостъблено и средностъблено стопанство и е
имал за цел превръщането на поне 2/3
от държавните и поне ½ от общинските
издънкови гори във високостеблени.
втори период – от 1950–1997 г. Това е
времето на общодържавна собственост
и централно планиране. Основния принцип, залегнал в закона е увеличаване на
продуктивността на горите, съгласно народностопанския план. Средностъбленото и издънковото стопанство на практика са изключени.
трети период – след 1997 г. когато се
възраждат пазарните механизми и плурализмът върху собствеността. Променят се целите и водещи стават запазване на биологичното разнообразие,
многофункционалното и устойчивото
стопанисване на горите. Отново се допуска воденето на издънково стопанство. Въпреки това авторът посочва, че
натрупаната инерция от водената политика на предходния период продължава
да оказва въздействие, например при
изготвянето на лесоустройствените проекти.
Екологичите особености на издънковите
гори, са обект на научни изследвания, с оглед на
успешното им стопанисване. Върху реакцията на
растежа на издънковите стъбла след различни
по интензивност отгледни сечи, се установява
най-голям прираст при 50 % интензивност на отгледните мероприятия, при три последователни
инвентаризации [14]. При средностеблено стопанисване със стандарти се установява, че прерас-

тналите насаждения имат по-високо биоразнообразие от зрелите издънкови насаждения [15]. Отгледните сечи пък, оптимизират прирастта на
дърветата по дебелина и в по-малка степен влияят на растежа по височина при условията на
Централна и Южна Италия [16].
Съвременно състояние
Класовете за прерастване и реконструкция
са закрити след провеждането на Национални
съвещания по проблемите на издънковите гори
през 1993 и 2007 година. Приет е нов Закон за
горите, в сила от 09.04.2011 г., който трябва да
гарантира опазване и увеличаване площта на горите, поддържане и подобряване състоянието на
горите, гарантиране и поддържане на екосистемните, социалните и икономическите функции на
горските територии, т.е. многофункционалното
им стопанисване. Горите според новия закон се
стопанисват като високостеблени, издънкови за
превръщане в семенни и нискостъблени; високостеблените гори се стопанисват по начин, запазващ семенния им произход, издънковите за
превръщане в семенни гори се стопанисват по
начин, осигуряващ превръщането им в семенни,
а нискостъблените гори се стопанисват по начин,
осигуряващ издънковото им възобновяване [17,
чл. 88].
За да бъде успешно стопанисването на горите, то трябва да се осъществява по начин,
който ще гарантира доброто им състояние и за
бъдеще. За тази цел са разработени модели,
подпомагащи взимането на различни решения
[18]. Костов и Рафаилова [19] симулират данни
от отчетните форми на горския фонд на България с матричния модел EFISCEN. Целта е да се
направят оценки за бъдещото състояние на горите, според различни нива на ползване (сценарии). Авторите докладват намаляване на прирастта на издънковите гори, дължащо се на застаряването им и теоретична възможност за поголямо ползване от отгледни и възобновителни
сечи при издънковите дъбове и цер. Симулацията на един от сценариите, в който е заложено
намаляване на ползването в издънковите гори,
показва потенциални загуби от 1 м3/ха/год. Друг
модел, който симулира растежа на дървета е 4
С. Gutisch и др. [20] изследват стопанисването на
смесените дъбово-борови (Quercus petraea
(Mattuschka) Liebl., Pinus sylvestris L.) гори с модела 4 С, като са разработени 3 сценария на стопанисване с различна интензивност на отгледанията и 3 климатични сценария. Целта на проучването е да се проследи при различните сценарии на стопанисване как се изменят улавянето на
въглерод и прирастта на горите в условията на
климатични промени.
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От направения преглед на посочените доклади и научни публикации, можем да направим
следните изводи:
Спрямо издънковите гори се прилага
една униформена система за превръщане, която няма научна основа и не отразява специфичните особености на насажденията;
Липсват системни проучвания върху
състоянието на издънковите гори у нас;
Важни решения, касаещи стопанисването на издънковите гори, се взимат
след провеждането на експертни съвещания.
Считаме, че за успешното бъдеще на издънковите гори, теорията за тяхното повсеместно
превръщане трябва да бъде подложена на съмнение и доказана с научни методи, а не с експертни предложения. Трябва да се провери, до
колко трансформацията, прилагана по възприетите правила, адаптира горите ни към климатичните промени. За целта могат да се използват симулационни модели, отразяващи конкретните условия на месторастенето.
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ARTICLES REVIEW RELATED TO COPPICE FORESTS MANAGEMENT
Antonia Goleva
University of Forestry – Sofia, Bulgaria
Abstract

Coppice forests in the country occupy a large area – 1.97 million ha or 47.5 % of the forest areas (data from Executive Forest Agency - end of 2011). They are located mainly in the lower mountain forest zone and are an important
energy resource for the local population. As a result of excessive use and grazing in the forests until 1955 the structure
and composition of coppice forests are highly degraded. Since 1956 is applied "Method for converting part of coppice
forests in the seed and increase their productivity", proposed by Academician M. Dakov. After decades of applied
measures, they didn't justify the initial estimates and give conflicting results. This report aims to review the publications
and paper presentations at major conferences in the country on issues related to the management of coppice forests, and
to trace the evolution of their ideas for managing. The current situation and future development is compared to modern
requirements for sustainable forest development.
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УСЛОВИЯ ЗА СЕТИВНОТО ВЪЗПРИЕМАНЕ И ФАКТОРИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА
ГОРСКИТЕ ПЕЙЗАЖИ ПО ТУРИСТИЧЕСКИТЕ МАРШРУТИ И ЕКОПЪТЕКИ
Диана Копринска, Емил Галев
Лесотехнически университет, София
Резюме
Настоящата статия представя някои резултати от научни изследвания, насочени към характеризиране и
оценка на горските пейзажи по туристическите маршрути в България. Разгледани са някои от характеристиките на
околната среда и възможностите за формиране на пространствата при пешеходни комуникации в горските ландшафти. Българските екопътеки са създадени, за да улеснят достъпа на туристи до безбройните природни забележителности. Тези туристически маршрути дават възможност за летен и зимен трекинг и разходки, и са отлична
предпоставка за уикенд почивка. Българските туристи сами са създали някои от най-забележителните от тях, разположени сред прекрасна природа на планини, водопади, гори, скали и ждрела. Ландшафтните архитекти у нас са
длъжници на обществото в това отношение оставайки статични наблюдатели на проблемите на туризма. GIS са
използвани, за да се определи система на тематични маршрути, свързващи най-важните визуални ефекти и да
съдействат за тяхното интегрирано оценяване.
Ключови думи: сетивното възприемане, горски пейзажи, туристически маршрути, формиране на пространствата, визуални ефекти.
Key words: sensory perception, forest landscapes, tourist routes, forming of spaces, visual effects.
JEL: Q23.

часовото време, заедно със сезонното; светлината; рязкостта (категоричността) на обекта [5].
От позицията на сетивното възприятие точката представлява обект, играещ ролята на фокусен център и привличащ вниманието ни към
себе си [3]. Възможностите тук са обектът да
бъде дърво, храсти или скала с декоративни качества (снимки 1–4).

Увод
Съществуват редица научни изследвания, в
които се използват методи за визуална оценка на
ландшафта. Авторите им, в качеството си на специалисти в една или друга научна област, разглеждат приоритетно един или друг от природногеографските фактори, имащи значение за отдиха и туризма (скална основа, релеф, климат,
води, растителност, животински свят, почва),
както и някои антропогенни фактори (инфраструктура и други антропогенни форми, съществуващи на терена), или пък факторите от социалноикономическо естество, оказващи влияние върху
рекреационния потенциал на ландшафта.
Материал и метод
При анализирането на човешките възприятия, учените от различни сфери на познанието са
стигнали да интересни заключения. Анализите
показват, че човек възприема околната среда
най-малко чрез вкуса – 1 %, почти толкова чрез
осезанието – 1,5 %, с обонянието – 3,5 %, седем
процента със слуха и най-високия дял се пада на
оптическото възприемане, цели 87 %. Това означава, че ние основно възприемаме ландшафта
на базата на неговите визуални характеристики
[4].
Факторите, които влияят на възприемането
на пейзажа са основни и променливи. Към основните въздействия са точката, линията, равнината
като геометрично понятие, запълнените и отворените обеми. Към променливите въздействия
спадат: количеството (бройката); позицията
(местоположението); посоката; ориентацията;
размера; формата; интервала между елементите; текстурата; плътността (гъстотата); цвета;

Снимки 1 и 2.
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Снимки 3 и 4.

Линията е възможно да e реално съществуващ обект като пътека или поток, а също и да се
създава от близостта на различни по структура,
обем и цвят обекти (снимки 5 –7). Равнината е
плосък обект с различна форма. Това може да
бъде планинско езеро, открит склон или всяко открито равно пространство, в това число и с антропогенен характер или изградена от човека
структура като стена, покрив или паркинг [1].

Снимки 5–7.
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Запълнените и отворени обеми са триизмерни фигури. Към запълнените обеми се причисляват скалите, масивните дървесни стволове, сградите. В отворените обеми често зрителят наблюдава отвътре [2]. Това са случаите когато туристът е под склопа на гората в ажурен
горски масив, в речен каньон или дере
(снимка 8).

Снимка 11.

Изводи и препоръки
Количеството или бройката е от променливите фактори, които влияят на възприемането на
ландшафта и като зависимост от него елементите могат да изглеждат самостоятелни или да
са в група, която реално да изглежда като отделен елемент. Позицията е разположението
спрямо хоризонта и останалите компоненти на
ландшафта. Тук наличните възможности са от
положението на наблюдателя и от положението
на елементите. Те е възможно да са хоризонтални, вертикални или по диагонал (снимка 12).

Снимка 8.

Възможно е при едно отворено пространство да се наблюдава комбинация от няколко или
от всички основни въздействия за възприемане
(снимки 9–11).

Снимка 12.

Посоката се формира от последователно
разположени еднотипни елементи, които в перспектива създават това усещане у наблюдателя.
Ориентацията е комбинация от позицията и посоката. Тя може да бъде по отношение посоките
на света спрямо друг елемент или по отношение
на наблюдателя. Може да бъде по отношение на
слънчевото греене и да формира определен тип
ландшафт. Като пример за това е сравнението
между южните и северните склонове на една
планина. Размерът се свързва с въздействието,
което големите обекти създават у наблюдателя.
Туристите остават силно впечатлени от вековни
дървета, масивни скали и значителни дълбочини. Впечатляващ с размерите си архитектурен
елемент или самотно разположен планински
връх, могат да играя и ролята на фокусна точка.

Снимки 9–10.
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Формата е един от най важните променливи фактори. Линиите и плоскостите могат да приемат
различна форма, но този термин се прилага
обикновено за формата на обем. Това е много
силен променлив фактор, защото човешкото око
е склонно да открива форми на мета и в предмети, където те не са ясно откроими и откриваеми. Така туристите си създават представа за определено място, която е трудно в последствие да
се пренебрегва (снимка 13).

Снимка 13.

Интервалът между отделните елементи има
същата сила на въздействие както формата и големината им (снимка 14).

Снимки 15 и 16.

Цвета е също част от силните променливи
фактори, влияещи на възприемането на ландшафта. Всеизвестен е „Кръгът на цветовете“, в
който са изредени цветовете при разпадането на
светлината и който помага за създаването на
хармонични багрови съчетания. Различните пейзажи съдържат комбинации от цветове, които са
обусловени до голяма степен от факторите на
средата. Всички пейзажи са динамични по отношение на времето в смисъла му на части от деня
и сезоните. Светлината влияе на настроението
на наблюдателя по различен начин сутрин, обед
и вечер. През зимата обезлистените дървета
имат силна острота и въздействат изразително
върху възприятията на туриста.

Снимка 14.

Текстурата е свързана със степента на грубост и гладкост на елементите и до известна степен е във взаимовръзка с интервала (снимка 15).
Гъстотата е във взаимодействие с интервала и текстурата. Отнася се до броя на елементите в определена област по протежение на
плоскостта. В горските ландшафти, областите с
по-голяма плътност имат по-голяма визуална тежест. Най-забележим е този фактор на границата
между откритите и закрити пространства. Това е
една от причините сечищата да се открояват
рязко, заради техните отличителни ръбове
(снимка 16).
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Снимки 17 и 18.

Движението, като част от времевия фактор
има също ясно отражение върху способността на
зрителя да възприема ландшафта. При висока
скорост тази възможност е силно затруднена.
Светлината оказва значително влияние на възприемането с количеството, силата и посоката си.
При пряка слънчева светлина се създават светлосенки и дълбочини. Силата й се определя от
ъгъла на слънцето в небето, количеството влага
във въздуха и степента на атмосферна замърсеност (снимки 17–18).
Заключение
Визуалната сила е факторът, свързан с естествения стремеж на зрителя да съпоставя и
свързва различни форми, линии, посоки в пейзажи. Очевидни линии като криволичеща пътека,
път или река ни приканват да ги следваме с очи
и създават дълбочина на пространството.

SCENERY PERCEPTION CONDITIONS AND MANAGEMENT FACTORS ALONG
TOURIST ROUTES IN FOREST LANDSCAPES
Diana Koprinska, Emil Galev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
This paper presents the results of a research aiming at the characterisation, interpretation and valorisation of the
forestry landscapes along tourist routes in Bulgaria. Here are discussed some of the characteristics of the environment
and the possibility of formation of spaces along tourist trails in forest landscapes. Bulgarian ecological trails are designed
to facilitate the access of tourists to countless landmarks. These tourist routes allow for summer and winter trekking and
walking, and are an excellent idea for a holiday weekend. Bulgarian tourists have created some of the most striking of
these, set within a magnificent natural environment of mountains, waterfalls, forests, cliffs and gorges. Bulgarian landscape
architects are debtors of the society in this regard remain static observers of tourism issues. A GIS was implemented for
landscape resource management so as to define a system of thematic itineraries connecting the most relevant visual
resources and to favour their integrated valorisation.
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ЗАДАЧИТЕ И ПРАВОМОЩИЯТА НА ЛИЦАТА ПО НЕПОСРЕДСТВЕНОТО
ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Димитър Костов
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Резюме
Докладът засяга проблеми, свързани с една от основните цели на действащия правен режим на горите –
опазването на горските територии.
В съответствие с тази цел Законът за горите разработва специален правен механизъм, съдържащ точно
определени задачи и съответни на тях правомощия за органите по опазването.
На основата на понятието „опазване“ се изясняват и основните му задачи – предотвратяване нарушенията
на закона и установяване на извършените нарушения, с която дейност се занимават пряко и непосредствено два
вида субекти: „служители“, назначени по административен ред и „лица“ наети по договор. Едните за горските територии държавна собственост, другите – за частна собственост.
Анализират се техните правомощия с оглед съответствието им с поставените основни задачи по опазването.
Изясняват се детайлно правомощията, свързани с предотвратяване на нарушенията, т.е. тези с превантивен характер, както и правомощията по установяване на нарушенията, т.е тези с последващ характер.
Ключови думи: горските територии, правомощия, опазване, закон.
Key words: forest areas, entrusted, protection.
JEL: Q23, K22.

1. Опазването на горските територии е една
от основните, а и първостепенни функции на
действащия правен режим на горите. Достатъчно
доказателство е поглед върху чл.1 от основния
закон в тази област – Законът за горите, който
като приоритетна своя цел извежда опазването и
увеличаването площта на горите“ (ал. 2, т. 1).
В съответствие с тази цел в закона е предвиден специален правен механизъм, съдържащ
ясно и добре определени задачи и съответни на
тях правни средства за реализирането им - правомощия, възложени на точно определени
правни субекти.
Задачите и правомощията са „ансамбъл“,
ако можем така да се изразим, или казано по друг
начин – необходима съвкупност за всеки правен
механизъм. Те винаги са в съотношение на общо
към конкретно. Задачите, според възприетото в
правната теория, са в най-общ смисъл направленията, в които даден орган ще упражнява компетентността си, докато правомощията са конкретния правен инструмент, чрез който той ще осъществява определените му задачи.
Понятно е на тази основа да се подчертае,
че пълнотата и добрата уредба на правомощията на всеки един орган се явява и гаранция за
успешна реализация на задачите му.
2. В Закона за горите (ЗГ) понятието „опазване на горските територии“ се изяснява в разпоредбата на чл.187, ал.1 според която „опазването на горските територии обхваща действията
по предотвратяване и установяване на нарушения на разпоредбите на закона“. Видно е, че по
съдържанието си понятието „опазване“ се свързва с два вида действия – едните по предотвра-

тяване и другите по установяване на нарушенията на закона. Така всъщност законодателят определя и основните задачи на субектите по опазването на горските територии – да предотвратяват нарушенията на закона, т.е. да осъществяват
превантивна дейност и от друга страна – да установяват, констатират нарушения по установения
за това ред.
Необходимо е да отбележим, че правонарушенията в горите могат да се изразят както в извършването на административни нарушения, което е свързано с реализиране на административно наказателната отговорност на лицата, така
и в престъпления, свързано с реализация на наказателната отговорност. За предотвратяването
и разкриването на втората категория деяния –
престъпленията, отговарят преди всичко органите на МВР. За целта те имат своите специфични правомощия, които не се уреждат от ЗГ, а
от други специални закони, поради което тук изключваме тяхното разглеждане. Субектите, които
са обект на настоящото изложение носят пряката
отговорност за предотвратяване и установяване
на административните нарушения в горите и са
лица, специално назначени за целта. По отношение на престъпленията те имат само съдействащи функции.
3. Задачите и съответно правомощията по
опазване от административни нарушения в горските територии са относими, общо казано, към
три групи субекти.
Първата група се характеризират от закона
като „служители“ (чл. 188, ал. 1, т. 1, 2 и 3). Това
са лица, които се назначават, служебно със заповед, т.е. с административен акт: 1. от държавните горски стопанства (ДГС)и държавните
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ловни стопанства (ДЛС) – за горските територии
държавна собственост, включително и собственост на физически лица, юридически лица и
техни обединения, с обща площ до 2 хектара;
2. от учебно-опитните горски стопанства – за горските територии също държавна собственост,
предоставени им за управление и 3. от общините – за горските територии тяхна общинска
собственост /попадащи в землището на съответната община/.
Втората група законът характеризира не с
понятието „служители“ а с „лица“ (чл. 188, ал. 2),
тъй като не са свързани с публични учреждения
и собственост. Те могат да се наемат по договор
за опазването на горски територии – частна собственост/извън посочените по-горе/.
И в двата случая обаче, по отношение на посочените субекти е наложен задължителен образователен ценз – те следва да са с „лесовъдско
образование“ (висше или средно).
Третата група субекти, осъществяващи дейност по опазване на горските територии са „служители“, но за разлика от посочените вече – без
специално назначение за опазване, а с по-широки функции. Това са служителите в Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и нейните структури – Регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена, които заемат
длъжности, за които се изисква лесовъдско образование, както и определените от изпълнителния
директор на ИАГ (чл. 197). Тук се отнасят и „горските инспектори“ като служители на ИАГ и нейните структури (чл. 198, ал. 1).
С оглед на прецизността е необходимо да
отбележим, че законът предоставя като възможност държавните горски стопанства, държавните
ловни стопанства, учебно-опитните горски стопанства, общините и частните собственици на
гори да сключват договори с МВР за опазване на
горските територии (чл. 194, ал. 1). Тук, естествено, изискването за лесовъдско образование не
е валидно.
Настоящото изложение няма за своя цел цялостно разглеждане на правомощията на трите
групи субекти, тъй като е необходим много поширок обем на изследването. Ограничава ме се
в разглеждане на правомощията на първите две
групи като пряко и непосредствено ангажирани с
функцията по опазване на горските територии.
4. Първата и втората група субекти, които
условно бихме нарекли „органи по опазването“
са лица, специално назначени и наети за изпълнение на функцията опазване на горските територии. Правомощията им са определени от
чл.190, ал.2 , като следва да се подчертае техният задължителен характер. Те са „правомощия“, а не права, т.е. недопустимо е отклонение
от тяхното упражняване и изпълнение. Възложени са им с оглед реализирането задачите на
закона, включващо имплицитно и отговорност за
тяхното неизпълнение.

4.1. Естеството на една част от тези правомощия дава възможност те да бъдат отнесени
към първата задача по опазването – предотвратяване на нарушенията или „превантивната“
дейност. Като такива биха могли да се определят
следните:
по т.1 на чл. 190, ал. 2 – „опазват поверените им горски територии от незаконни ползвания и увреждания“;
т. 2 – „следят за спазването на правилата за сеч и другите ползвания от горите, опазването на съоръжения,
сгради, гранични и други знаци и
обекти“;
т. 3 – „проверяват всички документи за
сеч, паша, лов и други ползвания от горите“;
т. 4 – следят за спазването на противопожарните правила, а при пожар предприемат действия за неговото ограничаване и потушаване“;
т. 5 – „следят за появата на болести, вредители и други повреди“;
т. 6 – „опазват защитените видове животни и растения и следят за спазването
на режимите на защитените територии и
защитените зони“;
и т. 12 – „спират превозни средства, които превозват дървесни и недървесни
горски продукти, за проверка на техния
произход“.
Струва ни се, че положителната оценка за
адекватност на посочените правомощия с първата задача по опазването се налага обективно.
Тези правомощия са в съответствие със задачата за предотвратяване на нарушенията. На
практика, това е една постоянна контролна дейност с подчертан охранителен характер. Фактът,
че тя се осъществява непрекъснато безспорно
въздейства предупредително. Възможностите на
органите по опазването да следят непрекъснато
за спазването на правилата за сеч и другите ползвания, да проверяват законността на всички документи, да следят за спазването на противопожарните правила и т.н. несъмнено имат своя превантивен ефект.
Всичко това е свързано, без всякакво съмнение и с „компетентността“ на лицата като субективен фактор. Тя се презюмира от лесовъдското им образование, което наред с предполагаемата добра лесовъдска подготовка предполага
и добро познаване и прилагане както на ЗГ, така
и на други специални закони като Закона за лова
и опазването на дивеча (ЗЛОД), Закона за защитените територии (ЗЗТ), Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР), в известна степен Закона за
устройство на територията (ЗУТ), Закона за МВР
и др. С други думи, предполага се и добра специфична правна подготовка.
Допълнителни фактори от обективно значение във връзка с превантивността са и обстоя-
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телствата „въоръженост“ на лицата по опазването – съгласно чл. 190, ал. 5 ЗГ те имат право
да носят и употребяват оръжие, също, с изключение на лицата, опазващи частните горски територии – да носят „ униформено облекло и отличителни знаци“ (чл. 190, ал. 6).
В посока на казаното е редно да се обърне
внимание и на една разлика между „служителите“ и „лицата“ като субекти по опазването във
връзка с териториалното упражняване на техните правомощия. Заключава се в това, че служителите, назначени за опазване на горските територии държавна и общинска собственост могат
да ги упражняват и извън поверените им за опазване горски територии в района на съответните
ДГС или ДЛС, респективно на съответните общини. Това териториално разширяване не важи
за лицата, опазващи частните горски територии,
което е и логично.
4.2. Другата част от правомощията по
чл.190, ал.2 е свързана с втората задача по опазването – „установяването на нарушения на закона“. Към тази група следва да се отнесат правомощията, очертани в разпоредбите на т. 7–11,
плюс част от т. 4, а именно:
т. 7 – „сигнализират незабавно органите
на МВР при установяване на данни за
извършване на престъпления, свързани
с дейностите в горите, и съдействат за
тяхното разкриване;
т. 8 – „дават предписания при констатиране на пропуски и нарушения“;
т. 9 – „издават разпореждания за спиране и прекратяване на дейности при
констатиране на нарушения в горските
територии“;
т. 10 – „задържат вещите – предмет на
нарушения, като и вещите, които са послужили за тяхното извършване“;
т. 11 – „уведомяват незабавно органите
по ЗУТ за извършване на незаконно
строителство в горските територии“.
Разграничителния критерий между тези и
предхождащите правомощия е факта на извършените нарушения. В единия случай са налице
действия, предпазващи от нарушения, т.е. с превантивен характер. В другия случай те имат „последващ“ характер, т.е. извършват се след като
нарушенията са факт.
От юридическа гледна точка почти всички от
тези действия имат административно правен характер. Касае се за сигнали, административни
актове и принудителни административни мерки,
като в някои от тези случаи лицата по опазването
придобиват качеството на административни органи по смисъла на Административно процесуалния кодекс (АПК).
Сигналната функция се осъществява на основата на разпоредбите на т. 7 и 11. Сигнализира
се органите на МВР при констатирани данни за
престъпления и се сигнализира също така на контролните органи по ЗУТ за незаконно строителс-

тво в горите. Органите на МВР, съответно строителния контрол са задължени да реагират на подадените сигнали. Така лицата по опазването на
горските територии вземат косвено участие в реализирането на наказателната отговорност на
нарушителите в първия случай и в административно наказателната във втория
Действия с последващ характер са и тези
при пожар, т.е. предприемат се за неговото ограничаване и потушаване ,както изисква т. 4. Дори
и без да са конкретизирани, разбираемо е, че те
нямат юридически, а организационен и материално-технически характер.
По-особено е в случаите на т. 8, 9 и 10. Съгласно разпоредбата на т.8 лицата по опазването
на горските територии, когато констатират пропуски и нарушения дават „предписания“. Целта е
чрез тях да се коригира съответната неправомерна дейност и в този смисъл е повече от ясен
задължителният им характер. Дават се едностранно от органите по опазването и подлежат на
задължително изпълнение. С други думи, налице
са възложени изрично от закона административни правомощия, с характер на административни актове.
Подобно е положението и с разпоредбата
на т. 9, съгласно която лицата по опазването „издават разпореждания за спиране и прекратяване
на дейности при констатиране на нарушения в
горските територии“. Тези действия отговарят напълно на характеристиките на „принудителните
административни мерки“. Изразяват се в принудително спиране или прекратяване на съответната дейност, което несъмнено засяга права и
интереси. Издаваните разпореждания са типични административни актове и в тези случаи,
както и по-горе, лицата по опазването придобиват качествата на „административни органи“ по
смисъла на АПК със всички произтичащи от това
правни последици.
С последващ и принудителен характер е и
правомощието да се задържат вещите – предмет
на нарушенията, както и вещите, послужили за
тяхното извършване (т. 10). Тези действия, особено типични за нарушенията в горските територии, имат съществено процесуално значение и
целят да осигурят веществен доказателствен материал, който да изиграе своята важна роля при
налагането на наказания на нарушителите.
Всички дотук посочени правомощия и правилното им използване очевидно биха способствали за успеха на задачите по опазване на горските територии. Правният механизъм е налице,
въпросът е в компетентното му използване.
В изложението си, макар и накратко ще си
позволим да засегнем и един проблем. Отнася се
до участието на лицата по непосредственото
опазване на горските територии в реализирането
на административно наказателната отговорност
на нарушителите.
Както бе отбелязано вече, съгласно предоставените им правомощия по чл. 190, ал. 2 те имат
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възможност да констатират нарушения и вследствие на това да предприемат принудителни административни мерки, включващи и правото да
задържат вещите, които са предмет на нарушенията или с които нарушенията са извършени. И
всичко това обусловено в основата си от една сериозна предпоставка - компетентността им на
лица със завършено лесовъдско образование.
Но за разлика от служителите в ИАГ и нейните
структури, включително и горските инспектори,
те нямат възможност да образуват административно наказателни производства, т.е. да съставят актове за нарушения. По този начин са изключени от пряко участие в реализирането на административно наказателната отговорност на нарушителите. С изключение на горските инспектори, споменатите в системата на ИАГ служители не са натоварени с непосредствено участие
в опазването на горските територии. Функцията
по опазване те реализират наред със съответните си свойствени функции като служители в

горската администрация. Въпреки това, на тях им
е предоставено правото при констатиране на нарушения да съставят актове на нарушителите и
по този начин да образуват административно наказателни производства (чл. 197, т. 13, чл. 199).
И ако това е оправдано от гледна точка на компетентността им като лица със лесовъдско образование, в още по-голяма степен би било оправдано за лицата, занимаващи се с непосредственото опазване на горските територии, при които,
въпросната предпоставка както бе изяснено – не
липсва.
Струва ни се, че проблемът заслужава внимание в уредбата на правомощията на въпросните лица и съответното му разрешаване би засилило ефективността и отговорността в тяхната
дейност.

THE TASKS AND POWERS OF THE PERSONS ENTRUSTED WITH THE IMMEDIATE
PROTECTION OF THE FOREST AREAS
Dimitar Kostov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The report concerns the problems relating to one of the main objectives of the current legal regime of the forests - the
protection of forest areas.
In line with this objective the Forests Act develops special legal mechanism containing specific tasks and of related
powers for conservation.
Based on the concept of "protection" is clarified and its main task - to prevent violations of the law and the
establishment of the infringements, which activity involves directly and immediately two types of persons: "employees"
appointed by administrative order and "persons" employed in contract. The former forest areas owned, the other – to private
property.
Analyzed are their powers in order to comply with the set basic protection tasks. Clarified in detail are the powers
relating to the prevention of violations, i.e. those of a preventive nature and powers of detecting infringements, i.e. those
with a subsequent character.
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Резюме
Устойчив ландшафт като формулировка и концепция се появява като една от възможностите за достигане
на устойчиво развитие. Основните аспекти на устойчивост са: екологична, икономическа, социална устойчивост на
ландшафта. Паралелно с това, много автори говорят и за политическа и естетическа устойчивост. Много световни
и международни организации и експерти си поставят цели и задачи за достигане на устойчивостта на ландшафта чрез: Европейската конвенция за ландшафта, устойчиви селища, зелена инфраструктура и много други
инициативи. Все по-често са налице съвместни инициативи за насърчаване на интегриран ландшафтен подход
чрез увеличаване на междусекторния диалог, обучение и действия. Основна цел на този подход е да отговори
едновременно на цели като производство на храни, здравето на екосистемите и човешкото благополучие. Инициативи и практики на международни организации формулират политики, които да установят разпоредби, програми
и директиви. Сътрудничеството и съвместните действия допринасят за достъпни ясни насоки по отношение на
ефективна политика за законодателство, регулиране и програмиране, и как тя да бъде приложена успешно в рамките на съществуващите отраслови институции. Интегрираният ландшафтен подход спомага за достигане на целите, свързани с устойчив ландшафт, както и изменението на климата, сигурност на храните, възстановяване на
околната среда, и как да бъдат изпълнени задължения по силата на международните споразумения за развитие.
Ключови думи: устойчиво развитие, устойчив ландшафт, политики за ландшафта, интегриран ландшафтен
подход.
Key words: sustainable development, sustainable landscape, landscape policies, integrated landscape approach.
JEL: F64, Q01, Q38.

използване на ресурсите, устойчив туризъм, устойчиви селища, устойчиво използване на земята и много други.
Появява се и терминът „устойчив ландшафт“. От голяма важност е да се определи как
ландшафтът може да допринесе за всички тези
измерения; как той е засегнат от тяхното развитие и как да се засили неговата интеграция и
пространствено планиране в контекста на стратегията за устойчиво развитие.

Увод
Темата за Устойчивото развитие е много
широка и може да се търси в хиляди направления на човешката дейност. Достойният живот и
благосъстоянието са невъзможни без грижа за
средата, в която живее човекът. Необходимо условие за достигането на целите на Устойчиво
Развитие е опазването на екосферата, от която
зависи живота на всеки.
Концепцията за устойчивото развитие на
ландшафта привлича все повече вниманието,
като се акцентира върху баланса, който трябва
да се постигне между неговото управление и останалите реални и потенциални дейности – ландшафт, който се развива и управлява в определена територия по такъв начин, че да остане жизнеспособен за неопределен период от време,
без да разруши или промени средата, в която съществува (социална и природна), като съдейства
за успешното развитие на всички останали дейности и процеси. Много съществен и важен е мониторингът на ландшафтното развитие, чиято
цел е правилното управление и планиране, позволяващи адекватни и навременни реакции
преди проявата на отрицателни последици с причиняване на трайна вреда. Устойчиво планиране, пестене на енергия и адаптиране на околната среда са движещи принципи за тези, които
управляват и оформят изграждащата се среда.
Устойчивото развитие има социални, екологични и икономически измерения. На базата на
тази концепция се формулират и различни области на осигуряване на устойчивост – устойчиво

1. Стратегията Устойчиво Развитие
Концепцията за устойчиво развитие предвижда икономически растеж, който е в състояние
да задоволи нуждите на съвременното общество
от благосъстояние в дългосрочен план, без да
лишава бъдещите поколения от възможността
да задоволят своите нужди. По-конкретно устойчивото развитие предполага да се избират и насърчават стратегии за икономическо развитие,
съобразени с опазването и подобряването на
околната среда и биологичното равновесие на
Земята.
1.1. Дефиниция
Един от основните принципи на Конференцията на ООН за устойчиво развитие „Рио+20“
гласи:
„Хората са в центъра на усилията към едно
устойчиво развитие. Те имат правото на здрав
и продуктивен живот в съзвучие с природата.“
Има много определения за понятието Устойчиво развитие. Първото официално публикувано
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определение и цитирано от всички е определението формулирано в Доклада на ООН „Нашето
общо бъдеще“ от 1987 г. (Доклада Брундтланд):
„Устойчивото развитие е развитие, което отговаря на нуждите на настоящето, без
да излага на риск способността на бъдещите
поколения да посрещат своите собствени потребности“.

Една година след Световната среща на
върха в Йоханесбург, Европейската комисия
прави преглед на напредъка, постигнат в прилагането на ангажиментите, поети от Европейския
съюз в рамките на срещата. Действията, предприети от ЕС в това отношение, се отнасят, наред
с другото, за съгласуваност на политиките на ЕС,
устойчивото управление на природните ресурси,
насърчаване на устойчиви модели на потребление и производствени методи, намаляване на
бедността, търговия и глобализация, и международното управление. (Summaries of EU legislation, 2003).
Конференция на ООН „Рио+20“, 2012 г.
Основен фокус на форума е изграждането на
глобален политически консенсус по пътя към
чиста околна среда, социална и икономическа устойчивост. Направена е оценка на отбелязания
до момента напредък, очертани са пропуските
при изпълнението на ангажиментите и са обсъдени новите предизвикателства, като акцентът е
поставен върху две основни теми: „зелена икономика в контекста на устойчивото развитие и преодоляването на бедността“ и „институционална
рамка за устойчиво развитие“.(Хармония, Списание за устойчиво развитие, 2012 г.).
Следващата важна крачка, посветена на устойчивото развитие, ще се случи през тази година (2015 г.), когато трябва започнат да се прилагат ангажиментите от сключеното споразумение през 2012 г.
На Срещата на върха (UN Summit) през септември 2015, се очаква да бъде постигнато споразумение по предложените 17 цели за устойчиво развитие (Sustainable Development Goals,
SDGs), които са основен компонент на програмата за развитие след 2015 г. (SD in Action, 2015)

1.2. Основни събития и основополагащи
документи.
Идеята за устойчиво развитие чрез съвместна дейност за опазване на природата и труда на
хората, се формира в началото на 90-те години.
Ключовите събития в международен мащаб, довели до появата на устойчивото развитие като
понятие са:
Конференцията на ООН на тема „Човешката околна среда“ проведена в
Стокхолм, през 1972 г.
Световна комисия по околна среда и
развитие (Комисията Брундтланд)
през 1987 г. Издаден е основополагащият документ – доклада „Нашето общо
бъдеще“ (Our common future).
Среща на високо равнище по проблемите на планетата Земя и Конференцията на ООН „Рио+20“ по околна среда и
развитие (The United Nations Conference
on Sustainable Development, UNCSD),
1992 г., Рио де Жанейро. Приети са: Декларацията от Рио по околната среда и
развитието (състояща се от 27 принципа); Дневен ред за 21 век (Agenda 21);
Рамковата конвенция по изменение на
климата; Конвенцията за биологичното
разнообразие и Конвенцията за борба с
опустиняването.
Световен икономически форум, гр.
Давос, Швейцария, 1999 г. Генералният
секретар на ООН, Кофи Анан, се обръща
към лидерите в бизнеса с послание, наречено Глобален Договор (Global Compact). Той съдържа десет универсални
принципа за взаимоотношенията между
човека, обществото, природата и бизнеса. (UN, 1999).
Среща на високо равнище по устойчиво развитие (World Summit on Sustainable Development, 2002), проведена
през 2002 г. в Йоханесбург, по време на
която са приети - Декларацията от Йоханесбург за устойчиво развитие
(Political Declaration); план от Йоханесбург за прилагане на “Дневен ред за 21
век” (Plan of Implementation of the World
Summit on Sustainable Development);
Партньорства за устойчиво развитие
(Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South Africa, 2002). (United Nations publication,
2002).

2. Устойчив Ландшафт
Има много и различни интерпретации (формулировки) на термина „ландшафт“. Но определенията за ландшафт неизменно включват
земна площ, съдържаща система от малки парчета земя или (и) ландшафтни елементи. Концепцията за ландшафта се различава от традиционната концепция за екосистема, като се фокусира върху група от екосистеми и взаимодействията между тях. Ландшафтът се определя като
разнородна земна област, съставена от съвкупност от взаимодействащи си екосистеми, която
се повтаря в подобна форма навсякъде (Forman,
Godron, 1986).
Европейска конвенция за ландшафта определя „Ландшафт“ като: територия, специфичният облик и елементите на която са възникнали като резултат на действия и взаимодействия между природни и /или човешки фактори
(European Landscape Convention, 2014).
След формулирането и приемането от
много международни и национални форуми на
концепцията устойчиво развитие същността и
целите й се пренасят и в други области, вкл. и
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върху ландшафта. Най-общо концепцията за устойчив ландшафт е постигане на баланс и хармония между социални нужди, икономическа
дейност и околна среда на съответното териториално ниво (ландшафт).
В опитите да се определи понятието „устойчив ландшафт“ се включват много нови специфични понятия като например: природен и социален капитал, праг на здраве и жизненост, екологична цялост, екосистемни услуги, капацитет на
ландшафта и др. Повечето от тях са вдъхновени
от „икономическо“ мислене и рядко се отнасят
пряко към ландшафта. Ландшафтът не се разглежда като обединяваща, цялостна концепция, а
„област“ или „система“.
Някои определения за устойчив ландшафт
(по Wu, J., 2013):
„Устойчив ландшафт“ е област, в която
екологичната цялост и основните човешки потребности са едновременно
поддържани през поколенията. Следователно „устойчивост“ е състоянието,
когато това се постига или поддържа.
Приспособимост, а не постоянство, е в
центъра на успеха“ (Forman, 1995);
„Устойчив ландшафт е този, в който сумата от ползи за хората (стоки и услуги),
произлизащи от този район, се поддържа. Това е също такъв ландшафт, в
който загубите не се увеличават“
(Haines-Young, 2000);
„Устойчив ландшафт е този, който поддържа "природния капитал и ресурсите",
снабдяващи с потребности или препитание без падане под определен праг на
здраве и жизненост“, (Odum and Barrett,
2005);
„Устойчив ландшафт е този, в който производството на [екосистемни] стоки и услуги се поддържа, и капацитетът на тези
системи, предоставящи ползи за бъдещите поколения, не се нарушава ... „,
(Potschin and Haines-Young, 2006);
„Пет измерения на устойчив ландшафт:
опазване на околната среда, икономическа, социална, политическа и естетическа устойчивост“, (Selman, 2008);
„Устойчивост на ландшафта е ''капацитетът на ландшафта да запазва основната си структура и да предоставя екосистемни услуги в един променящ се
свят на екологични, икономически и социални условия“, (Wu, 2012);
„Устойчивост на ландшафта е капацитетът на ландшафта дългосрочно да подсигури ландшафтно-специфични екосистемни услуги, необходими за поддържане и подобряване на човешкото благосъстояние в регионален контекст и независимо от околната среда и социокултурните промени“, (Wu, 2013).

Американската асоциация на ландшафтните
архитекти дава следното определение за устойчив ландшафт:
„Устойчив ландшафт, съобразен с околната среда, регенериращ и допринасящ активно за развитието на здрави общности. Устойчивият ландшафт улавя въглерода, почиства въздуха и водата, увеличава енергийната
ефективност, възстановява местообитания,
и създава стойност чрез значителни икономически, социални и екологични ползи“. (What are
Sustainable Landscapes?, Case studies, ASLA).
Както ландшафтът с времето променя своето значение, така също се променя и неговото
управление. Планирането на използването на земята трябва да се извършва на всички съответни
нива едновременно, за да бъде социално-икономически и екологично отговорно. Ландшафтните
анализи и оценки биха могли да се превърнат
във важни елементи за обогатяване и подобряване на интегрираното териториално планиране
по различни начини и да се използват като актив
за икономическо развитие.
Устойчивото развитие е посочено като обща
дългосрочна цел на ЕС. Стратегията на Европейския съюз за устойчиво развитие, преработена през 2006 г., представлява рамката за
дългосрочното виждане за устойчивост, според
което икономическият растеж, социалното сближаване и опазването на околната среда вървят
заедно, подкрепяйки се взаимно. (Преглед на
стратегията на Европейския съюз за устойчиво
развитие, 2009 г.)
Националната стратегия за устойчиво
развитие на Република България (НСУР) е документ, който е разработен в следствие на поетите ангажименти на международно равнище за
изработване на национални стратегии за устойчиво развитие. Стратегията се базира на обновената Стратегия за устойчиво развитие на ЕС и на
обновената Лисабонска стратегия (Проект на
Стратегия за Устойчиво развитие на Република
България, 2007). Този документ все още не е
приет в България.
3. Измерения за Устойчив Ландшафт: Околна
среда, Икономика, Общество, Политика (Управление), Естетика
Устойчивото развитие като цяло винаги се
поставя там където се пресичат пътищата на
околната среда, икономиката и обществото,
въпреки че сега тези термини са разширили значението си и обхващат понятия като екологични
системи и услуги, справедлив и траен просперитет, здраве и социална справедливост. Много автори обръщат внимание и на едно друго измерение – политическа устойчивост, имайки предвид научно разработените механизми за управление, които да осигуряват устойчивото развитие. В случая с ландшафта има и нещо уникално,
нещо което го различава от другите аспекти на
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устойчивото развитие и това е измерението естетическа устойчивост. Голяма част от значимостта на ландшафта е неговата визуална привлекателност, която интуитивно се асоциира с видима хармония, екологична цялост, човешко благосъстояние и идентичност на местата. Selman
(2007) определя пет измерения на устойчив ландшафт: околна среда, икономика, общество, политика, и естетика. Следващата част от този реферат разглежда как горепосочените пет измерения са свързани с устойчивия ландшафт.

където съществува или е създадена емблематична природа и екология. В повечето случаи, те
са вторичен резултат от икономическа дейност,
т.е. икономическите дейности, които ги създават
(през осемнадесети и деветнадесети век) са все
по-остарели и техните архаични методи се подкрепят само с държавна субсидия. Европа е тръгнала по този път, чрез сложна неустойчива и нецелесъобразна схема от плащания, която е в
напрежение с финансовите институции. (Selman,
2008)
В основата на икономическия устойчив ландшафт лежи идеята за „непорочен кръг“, в който
основните ползи от ландшафта правят местния
район привлекателен за производителите, поддържащи екологични дейности. Това означава да
се насърчава устойчиво използване на природните и културни ресурси с цел увеличаване на заетостта, като същевременно се запазва качеството на живот в района. Такава дейност, например, представлява развитието на екотуризъм,
който се съобразява с потенциала на района.
Като част от икономическото развитие, механизмите за планиране на земеползването променят ландшафта, а това допълнително нарушава неговата устойчивост. Тези промени неминуемо са неравностойни, в контекста на политиката, където почти всеки ландшафт е ценен за
поне един „вътрешен човек“ или определена
група. Характера на ландшафта обикновено разчита на компромиси от основните пазарни механизми или доброволни действия.

3.1. Устойчивост на околната среда
В рамките на стратегията за устойчиво развитие, както на ЕС (Преглед на стратегията на
Европейския съюз за устойчиво развитие, 2009
г.), така и в Проекта за Национална стратегия за
устойчиво развитие, е очертан един от основните
въпроси: екологичният, засягащ състоянието на
околната среда и природното равновесие. Устойчивостта на околната среда е силно повлияна и
от ландшафтната екология, която се занимава с
пространствени модели и процеси (Борисова,
2013).
От екологична гледна точка, устойчив ландшафт е този, в който биоразнообразието и местообитанията са с достатъчни размери, качество
и свързаност за улесняване на жизнените цикли
на видовете и поддържането на здрави и жизнени популации. Концепцията за устойчив ландшафт се е развила до голяма степен в отговор на
разделянето на местообитания; тя също отразява реакцията срещу унищожаването на земята
на едро чрез добив и индустрията, довела до големи полупустеещи земи (Hawkins, Selman,
2002).
Устойчивостта на ландшафта също е свързана с други природни фактори на околната
среда, а именно опазването на почвите, целостта на качеството и количеството на водата в
повърхностните и подземни хидроложки системи, както и влиянието на зеленината за микроклимата и нивата на атмосферния въглероден.
Устойчивият ландшафт е тясно свързан с тези
фактори и води до натрупването на природен капитал (Haines-Young, и др., 2006).
Теорията за устойчивост на екосистемите
разглежда устойчивия ландшафт като състояние
за постигне на относителна стабилност чрез саморегулираща обратна връзка.
Наред с екологичната устойчивост, устойчивият ландшафт се характеризира и с икономическа, социална, политическа и естетическа устойчивост.

3.3. Социална устойчивост на ландшафта
Социалната устойчивост на ландшафта
често се адресира по отношение на участие и
включване в процеса на вземане на решения и
достъп (Moore-Colyer, Scott, 2005).
Няколко аспекта са от практически интерес
към проектирането на социално устойчив ландшафт.
Първо: включването на обществените предпочитания чрез сравнително добре развити методи за проектиране на участието и оценка на
ландшафта. Често обаче, това остава на сравнително повърхностно ниво и липса на ясно определен модел, където потребителите са от различни културни и социални групи. Предизвикателството за социално справедлив ландшафтен
дизайн е все още слабо разбрано.
Второ: ландшафтът осигуряват обстановка
за обучение в „социална справедливост“ и „устойчивост“. Особено в ситуации, в които хората
са лишени от ежедневен контакт с природата.
Приятното преоткриване на околната среда чрез
посредничеството на ландшафта ангажира с
оценка на естетически ценности, вкл. природата.
Трето: поразително е, че хората в структурата на общността, са склонни да описват ландшафта не с физически параметри, а с асоциативни термини, свързани с приятелство, родство

3.2. Икономическа устойчивост на ландшафта
Икономическата устойчивост на ландшафта
често се свързва с поддържането на атрактивен
ландшафт в подкрепа на туризма и отдиха. Найдобрите културни ландшафти са се появили там,
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и заетост. Такива лични възприятия са от изключителна важност за социална устойчивост, но
все още са слабо проучени. Накрая, признатото
влияние на ландшафта върху здравето, работоспособността и благосъстоянието на хората. Няколко проучвания свързват зелените пространства с психическото и физическо възстановяване,
както и с работоспособността на хората.
Оценката на екосистемите за хилядолетието (Millennium ecosystem assessment, 2005) разглежда много по-сложни връзки между ландшафта и благосъстоянието на хората.

като по този начин се насърчава интегритета и
целостта на околната среда. (Hamilton, Selman,
2005 г.)
3.5. Естетическа устойчивост на ландшафта
Ландшафтът се определя и от неговия външен вид: визуална хармония, екологична етика,
самоидентичност. Оценяването на „естествената
красота“ на ландшафта показва връзката между
благоприятните ефекти на естетичната ангажираност с природата и възстановителната стойност на природата за човешкото благосъстояние.
(Brady, 2006). Ето защо, естетическа стойност на
ландшафта е важна за политиката за околната
среда. Естетическа стойност има сериозна, а не
тривиална екологична стойност и не бива да
бъде пренебрегвана.

3.4. Политическа устойчивост на ландшафта
Политическата устойчивост на ландшафта
изисква ефективни управленски структури, в частната и публичната сфера. Докато някои културни ландшафти са еволюирали от занаятчийски практики, много други от тях имат отпечатъка на властта и по този начин стават „политически“. В съвременните културни ландшафти, ролите на държавата и на корпорацията са толкова
тясно преплетени, че е трудно да си представим,
производството и възпроизводството на отличителен ландшафт без намесата на правителството.
Често срещан проблем в управлението на
ландшафта е широко разпространеното предоставяне на краткосрочно финансиране за инициативи на общините. Докато някои от тези схеми се
оказват трайни, бъдеща устойчивост ще разчита
на механизми за интегриране на ландшафта в
дизайна, плановете, политиките и програмите,
свързани с ключови "двигатели на промяната".
Редица механизми определят пътя към устойчиво включване на ландшафта в рамките на
публични и частни решения. Европа е свидетел
на широкото прилагане на Европейската конвенция за ландшафта (Съвет на Европа, 2000 г.), което представлява вграждане на планирането,
опазването и управлението на ландшафта в държавната политика; „укрепване на институционалните рамки“ и „създаване на приобщаващ, съсредоточен върху хората подход“. По същият начин
, местното устройствено планиране включва ландшафтна оценка за систематично и последователно прилагане на политиката. Устройствените
планове също се движат към включване на зелена инфраструктура и устойчиви системи за отводняване на урбанизираните територии. В рамките на културните ландшафти на Европа, мерки
за ландшафта са широко включени в механизмите за подпомагане на земеделските стопани.
Насочването на земеделските субсидии вече широко се извършва въз основа на ландшафтен
анализ, който позволява обвързване на стратегията с местообитанията (Catchpole, 2007). Има
все повече доказателства за включване на ландшафтни обезщетения в политиката и практиката.
Много случаи на управление се основават на
ландшафтни единици, като речни водохващания,

4. КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ НА ЕС, СВЪРЗАНИ С УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЛАНДШАФТА
През последните години ЕС включва успешно целта за устойчиво развитие в широк набор от политики, като например политиката за изменение на климата и енергийната политика. По
отношение на ландшафта ЕС се характеризира с
различни, исторически разработени управленски
и планови системи; програми, политики и законодателство за опазване на околната среда и природата, като: Европейска конвенция за ландшафта, Концепция Зелена инфраструктура,
Лайпцигска харта за устойчиви европейски градове и др. Всички те са свързани със стратегията
Устойчиво развитие и повишаване благосъстоянието на хората.
4.1. Европейска конвенция за ландшафта
Процесът за постигане на устойчив ландшафт е сложна задача, поради различните модели на правни, конституционни и административни рамки в страните от ЕС. Един от най-важните обединяващи документи в тази насока е Европейската
конвенция
за
ландшафта
(European Landscape Convention, 2000), приета
от Съвета на Европа. Според статута на Конвенцията от януари 2014 г., тя е ратифицирана в 38
държави от ЕС. Представлява инструмент, изцяло посветен на защитата, управлението и планирането на Европейския ландшафт, отчитайки
че неговото качество и разнообразие са общ ресурс (European Landscape Convention, 2014).
Дава определения на основни понятия като: Ландшафт; Политика за ландшафта, Конкретно качество на ландшафта; Опазване, Управление и
Планиране на ландшафта. Конвенцията се прилага за цялата територия на подписалите я
страни и следва да бъде хармонизирана с политиката им.
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В помощ на въвеждането на Европейската
конвенция за ландшафта в политиките на държавите-членки, през 2008 г. Съветът на министрите
приема „Насоки за прилагането на Европейската
конвенция за ландшафта“ (Guidelines for the implementation of the European Landscape Convention). Този документ отговаря за по-нататъшно
засилване на защитата, управлението и планирането на ландшафта чрез осигуряване на План
за действие на партньори и заинтересовани
страни. Той е в основата на широк кръг от дейности, които чрез обществена ангажираност и
участие на заинтересованите страни биха довели до по-широко разбиране, оценяване, познания, грижи, както и благополучие и връзка между
хората и място (Guidelines for the implementation
of the European Landscape Convention, 2014).

социална среда и екология на европейските градове, министрите на държавите-членки, отговарящи за развитието на градските райони, се съгласяват за общи принципи и стратегии на политиката за развитието на градските райони.
Политиката за интегрирано развитие на
градските райони е основна предпоставки за реализирането на стратегията на ЕС за устойчиво
развитие.
Лайпцигската харта въвежда изработването
на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. Решаващо в процеса на изработване на тези планове е включване на всички
институции, компании и организации, имащи отношение към градското развитие, за постигане
на консенсус между държавата, общината и
града, гражданите и икономическите оператори,
и с цел ефективно съвместно използване на публични и частни ресурси.

4.2. Зелена инфраструктура
Една от важните насоки на работа за постигане на устойчив ландшафт, като компонент на
Европейската политика за устойчиво развитие, е
разработването на концепция Зелена инфраструктура. Значимостта на ландшафта, като неизменен компонент на Зелената инфраструктура,
произлиза от неговото определяне от Европейската конвенция за ландшафта (European Landscape Convention), като благоприятстващ икономическата дейност ресурс.
Новата концепция на ЕС е съсредоточена
върху насърчаване на Зелена инфраструктура в
основните области на политиката, като например
селско стопанство, горско стопанство, природа,
вода, морските басейни и рибарството, регионалната политика и кохезионната политика,
смекчаването на изменението на климата и адаптирането, транспорта, енергетиката, предотвратяването на бедствия и политики за използване
на земята. Комисията разработва насоки за интегрирането на Зелена инфраструктура в политиките за периода 2014 –2020.
Тази концепция отговаря и на една от основните цели на Комисията, а именно да защитава,
опазва и подобрява околната среда за настоящите и бъдещите поколения, като предлага политики, гарантиращи високо ниво на защита на
околната среда в Европейския съюз и които запазват качеството на живот на гражданите на ЕС
(European Commission D-G Environment, 2014).

4.4. Програмата ESPON, жизнен ландшафт
Програмата ESPON 2013 предлага данни,
познания и непрекъснато наблюдение на европейските териториални структури, тенденции,
перспективи и политически въздействия. Тя е от
значение за политиците на всички нива, интересуващи се от включително териториалното измерение и европейска перспектива в своите политически съображения. Програмата ESPON 2013
работи по много проекти в изпълнението на тази
мисия. Тази програма е частично финансирана
от Европейския фонд за Регионално развитие и
държавите-членки и партньори Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Управляващ
орган, отговарящ за Програмата е Министерство
за устойчиво развитие и инфраструктура на Люксембург (ESPON, 2014). Европейската комисия
също участва с предоставяне на консултации.
Проектът Жизнен ландшафт (Liveable
Landscapes): ключова ценност за устойчиво териториално развитие (Landscape: Liveable Landscapes: a Key Value for Sustainable Territorial Development - Liveland) представлява част от програмата ESPON 2013. Той има за цел да проучи
добрите практики на ландшафтното планиране и
регионални териториални стратегии и да определи показатели за съдържанието и процедурите. Идеята е също, да се идентифицират успешните мерки за съчетаване на управление на
ландшафта и социално-икономическото развитие и да даде конкретни препоръки. Основна задача на Проекта е да установи по какъв начин
може да се интегрират ландшафта и пространственото планиране и да даде нов тласък за бъдещи изследвания.
Друг проект от програмата ESPON 2013,
който е в ход и се отнася до трансгранично сътрудничество е Ландшафт през граници
(Landscapes across borders): Политика за ландшафта на парка на 3-те Държави (Landscapes
across borders: Landscape Policy for the 3 Countries Park, 3LP). Предназначението на Проекта е

4.3. Лайпцигска харта за устойчиви европейски градове
По време на неформална среща на министрите, отговарящи за развитието на градските райони и териториална кохезия, в Лайпциг 2007 г. е
съгласувана Лайпцигската харта за устойчиви
европейски градове. Тя е документ на държавите-членки, съставен с широкото и прозрачно
участие на заинтересовани страни от Европа.
Като познават предизвикателствата и възможностите, както и различната история, икономика,
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да анализира възможностите в рамките на съответните европейски политики и инструменти в
подкрепа на ландшафта през граници, по конкретно за трансграничен европейски ландшафт,
разположен в региона Мьоз-Рейн.

за околната среда и промените в климата. Програмата стартира през 1992 г. и до момента има
четири пълни фази: LIFE I (1992-1996); LIFE II
(1996-2000); LIFE III (2000-2006) и LIFE+ (20072013).
Програмата LIFE се управлява от Европейската комисия, ГД Околна среда и ГД Климат
(European Commission, DG Environment and DG
Climate Action). Комисията е делегирала изпълнението на много компоненти на програмата LIFE
на Изпълнителната агенция за малки и средни
предприятия (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, EASME).
Чрез многото добри практики и демонстрационни проекти, този фонд продължава да бъде
от стратегическо значение за финансирането на
Натура 2000. Всяка година се обявява конкурс за
подбор на проекти за финансиране по трите компонента на програмата: „Природа и Биологично
разнообразие“, „Политики и управление в областта на околната среда“, „Информираност и комуникация“. (LIFE Programme, 2015).

4.5. Програма за действие на ЕС за околната среда до 2020 (7th EAP, Environment Action
Programme)
До 2050 г. европейците ще живеят добре,
но при спазване на екологичните ограничения
на планетата. Това е визията, изразена в Седмата Програма за действие на Европейския съюз
за Околна среда, приета през ноември 2013 г. и
определена да ръководи политиката до 2020.
(Magazine Environment for Europeans, 2015).
Програмата изброява девет приоритетни оси.
Три от тях обхващат основни области на действие, а именно:
защита на природата, чрез по-ефективно използване на ресурсите и създаване на икономика с ниски въглеродни
емисии;
опазване на човешкото здраве от натиска върху околната среда.
ЕС и държавите-членки ще работят за постигането на тези цели и чрез достигане на подобра градска среда и глобално сътрудничество.
Нашите природни ресурси са нашето спасително въже. Първият приоритет се отнася до
„природния капитал“ – основното, на което човечеството разчитат за своето съществуване:
прясна вода, чист въздух и здрави почви за отглеждане на чиста храна. Тук се включват и
всички взаимосвързани елементи на здравите
екосистеми, като насекомите, които опрашват
растенията; моретата, които произвеждат риба;
горите, които поглъщат въглерода и смекчават
изменението на климата; влажните зони, които
защитават равнините от наводнения, и много повече.
Третият приоритет се фокусира върху фундаменталното значение на околната среда за
благосъстоянието на хората. Замърсяването на
въздуха и водата, прекомерния шум и опасните
химикали представляват сериозна заплаха за човешкото здраве. До 2020 г. Седмата програма за
действие предвижда актуализиране на законодателството, отнасящо се до качество на въздуха,
нива на шума, качество на питейната вода и водите за къпане.

4.7. Общоевропейска мрежа Натура 2000
Натура 2000 заема централно място в политиката на ЕС за опазване на природата и биологичното разнообразие. Тя представлява мрежа
от защитени райони в Европа, създадени в съответствие с Директивата за природните местообитания от 1992 г. Целта на мрежата е да гарантира
запазването на най-ценните и заплашени от изчезване природни видове и местата, които те
обитават. Тя включва специални защитени райони, определени от страните членки, съгласно
Директивата за природните местообитания,
както и специални защитени райони, определени
в Директивата за защита на птиците от 1979 г.
Създаването на такава мрежа от защитени райони отговаря на задълженията на Съюза, поети
в рамките на Конвенцията на ООН за запазване
на биологичното разнообразие.
Натура 2000 не е система само от природни
резервати, където е изключена всякаква човешка
дейност. Въпреки че системата включва природни резервати, по-голяма част от тези райони
най-вероятно ще продължават да бъдат частна
собственост, като целта е в бъдеще да се гарантира тяхното устойчиво екологично, икономическо и социално управление.
Изграждането на Натура 2000 все още не е
приключено, но има много съществен напредък.
По настоящем има предложение територия с
площ по-голяма от тази на Германия, което представлява 15 % от площта на ЕС, да бъде включена в мрежата (Общоевропейска мрежа Натура
2000, 2015).
More info: http://europa.eu/!Pm39d

4.6. Програмата Life
LIFE + е финансов инструмент на ЕС (Европейска комисия, ГД Околна среда) за подкрепа на
проекти за опазване на околната среда и опазването на природата в целия ЕС, както и в някои
страни-кандидатки, присъединяващи се страни и
съседни страни. Най-общо целта на Програмата
е да допринася за изпълнението, обновяването и
развитието на политиката и законодателството
чрез съвместно финансиране на проекти на ЕС

ОБОБЩЕНИЯ
Стратегията за устойчиво развитие е една
много взискателна концепция, защото тя поставя
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искания за ключови промени в сферите на политиката, обществото и икономиката. Тя е свързана
с качеството на живот и благосъстоянието на хората.
За съжаление, все още сме свидетели на
неустойчиви тенденции във всички сфери на живота. Експлоатират се невъзобновяеми енергийни източници, всеки ден се унищожават хиляди декари гора, което е основна причина за
парниковия ефект. Ландшафтът все още се разглежда като второстепенен елемент в контекста
на световните тенденции, като промените в климата, социалната несправедливост и др.
Като основен обединяващ компонент, ландшафтът е стратегически важен за устойчивото
развитие. За да бъде осигурена устойчивост, отделните политики, приети в краткосрочен план, e
необходимо да бъдат съобразени с дългосрочните цели на развитие. Това предполага съгласуваност между краткосрочните и дългосрочните
цели, с оглед да се постигне баланс между политиката за ускоряване на растежа и увеличаване
на заетостта, от една страна, и целите, свързани
с опазването на околната среда, от друга. Основното предизвикателство e да се намери верния
баланс между икономическите, социалните и
екологичните съображения в процеса на формулиране и приемане на политически решения. Необходимо е ЕС и държавите-членки да разработят инструменти за оценка на въздействието, с
чиято помощ ще имат възможност да вземат информирани решения. Тези инструменти трябва
да отчитат всички разходи и предимства, както
краткосрочни и дългосрочни, така и конкуренцията в глобален мащаб. Това е една необходима
мярка за запазване на водеща позиция на Европа в областта на опазването на околната
среда, без да бъде пренебрегван ангажимента с
растежа и заетостта.
Развитието на градската среда трябва да се
ръководи от устойчиво планиране и визия, която
насърчава взаимосвързани зелени площи, транспортна система, както и пространства със смесено предназначение. Новото устойчиво градско
планиране следва да бъде в посока създаване
на устойчиви и годни за живеене общности, които
защитават историческите, културните и природните ресурси.
Мониторингът е една от слабите страни в
управлението на ландшафта и това се отразява
и на неговото устойчиво развитие.
Основна характеристика на устойчив ландшафт е неговата мултифункционалност. Неговите защита, управление и планиране трябва да
се съобразяват все повече с реалностите, за да
отговарят на днешните предизвикателства.
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SUSTAINABLE LANDSCAPE – CONCEPT, INITIATIVES, PRACTICES
Liubima Karacheva, Katinka Mihova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Sustainable landscape as a formulation and concept appears as one of possibilities for sustainable development.
The main aspects of sustainability are: environmental, economic, social sustainability of the landscape. In parallel, many
authors speak of political and aesthetic sustainability. Many world and international organizations and experts set goals
and objectives for achieving sustainability of landscape by: The European Landscape Convention, sustainable communities, green infrastructure and many other initiatives. Increasingly there are joint initiatives to promote an integrated landscape approach by increasing the cross-sectoral dialogue, learning and action. The main objective of this approach is to
meet both objectives such as food production, ecosystem health and human well-being. Initiatives and practices of international organizations with parallel interests seek to form policies to establish regulations, programs and directives on the
one hand and on the other hand – policies supporting inter-sectoral investment programs and public finance. Cooperation
and joint actions contribute to the available clear guidance on effective policy legislation, regulation and programming, and
how it can be implemented successfully within existing sector-based institutions. Integrated landscape approach helps to
reach goals related to sustainable landscape and climate change, food security, environmental restoration, and how to
meet their commitments under international environment and development agreements.
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ДИНАМИКА НА ВИЗУАЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПЛАНОВАТА КОМПОЗИЦИЯ
НА ОТКРИТИТЕ ПРОСТРАНСТВА ПРИ ПЕШЕХОДНИ КОМУНИКАЦИИ В
ГОРСКИТЕ ЛАНДШАФТИ
Емил Галев, Диана Копринска
Лесотехнически университет, София
Резюме
Настоящата статия илюстрира няколко конкретни примера за промените настъпили във външния облик на
горските ландшафти разположени покрай пешеходни алеи от популярни наши планински курорти или екопътеки в
знакови за българския туризъм природни феномени. Представени са някои резултати от анализи на визуалните
характеристики и плановата композиция на откритите пространства при тези пешеходни комуникации през различни периоди от тяхното съществуване през последните десетилетия. Това дава възможност да се получи реална представа за динамиката на пейзажите по трасетата на пътеките в горите и поляните по туристическите
маршрути в България. Това изследване може да допринесе много за изясняване въпросите по проектирането на
екопътеките, критериите и стандартите за изграждането им, както и отговорностите по тяхното поддържане. Българските туристи и природолюбители сами са създали някои от най-забележителните от тях, разположени сред
прекрасна природа на планини, водопади, гори, скали и ждрела. Ландшафтните архитекти у нас са длъжници на
обществото в това отношение оставайки статични наблюдатели на проблемите на туризма.
Ключови думи: визуални характеристики, открити пространства, динамика, пешеходни комуникации, горски
ландшафти.
Key words: visual features open spaces, dynamics, eco-trails, forest landscapes.
JEL: Q23.

комбинира и редува с комбинация от множество
вътрешни линейни перспективи при алейните
разклонения и моделиране на пространството по
протежение на линейните обекти (снимки 1-9).

Увод
Изборът на асфалтирани пътища и леки
коли, или ходенето пеша по коларски пътища и
горски пътеки зависи от вкуса и възможностите
на туристите. При всички случаи обаче, отговорът на въпроса до каква степен един пейзаж е
привлекателен, зависи от нивата на живописните
качества на ландшафтите, които го изграждат и
се основава на набор от критерии, използвани
при тълкуването на визуалните характеристики.
Това създава живописната привлекателност на
пейзажа. Висока степен на привлекателност се
получава при съчетаването на три и повече фактора, влияещи на възприемането, като равнина,
линия, светлина, време, количество.
Материал и метод
Пейзажната гледка и живописният интерес
са комбинация от две части. От една страна е отношението на наблюдателя и това което го вълнува, а от друга страна е дълбочината на перспективата, т.е. разстоянието от наблюдателя [2].
Различни методи съществуват за изграждането
на пейзажна гледка по протежение на пешеходните комуникации в зависимост от възможностите, които предлагат съпътстващите ги ландшафти [4]. При моделирането на крайречните и
крайезерни пейзажи се спазва изискването за оптимален брой на акцентите, а периферията на
насажденията се оформя така, че да се осигури
динамика при очертанието на масивите [5]. Създаването на вътрешна линейна перспектива се

Снимки 1 и 2.
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Снимки 7–9.

Развитието в живописния интерес се обезпечава допълнително с откриването на дълбоки
линейни перспективи през неравномерни интервали и външни перспективи. Светлинният фактор, времето и визуалната сила усилват живописния интерес [3]. Формирането на зрителни
рамки, играещи ролята на кулиси, зад които се
случва нещо, създават приятно напрежение и
усещане за активност у туриста (снимки 10–19).

Снимки 3–6.
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Снимки 10–13.

Снимки 14–17.

33

ДИНАМИКА НА ВИЗУАЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПЛАНОВАТА КОМПОЗИЦИЯ НА …
4.

5.

Модификация. Тук се допускат дейности, които да доминират над характеристиките на
ландшафта, но е необходимо да са подобни
на него. Трайните строежи, пътните съоръжения, изкопите и насипите са визуално подчинени на общия вид на местността.
Рехабилитация. Когато върху желаните визуални характеристики съществуват нежелани
зрителни въздействия е препоръчително да
се стигне до възстановяване на естествения
ландшафт. Това в повечето случаи е бавен
процес и се постига с промяна, закриване или
отстраняване на притеснителни елементи,
така че премахнатата растителност да не създава натрапчиви ръбове, форми и цветове;
Промените на терена да се слеят с естествените склонове; Да се закрият, променят или
отстранят структури, съдържащи натрапчиви
форми и цветове; Да се закрият строителни
отпадъци.

Заключение
Визуална способност за усвояване е термин, който описва възможностите на всеки ландшафт да търпи промяна. Тази способност е резултат взаимодействието на релефа, растителността и почвеното плодородие. Зависи от местоположението на зрителя, продължителността
на наблюдаването и съществуващите характеристики на ландшафта.
Живописните състояния на ландшафта
описват нивата на смущения по отношение на качествата, които притежава дадена местност. В
някои изследвания се използват следните понятия:

Снимки 18–19.

По протежение на пешеходните маршрути в
планинските територии откритите пространства
и откриващите се панорами създават чувство за
динамика и простор и се основават на физическите зрителни дистанции [1].

1.

Изводи и препоръки

2.

Нивата на живописните качества на ландшафта са начините, посредством които се управляват визуалните качества на дадено пространство. Тези качества са живописната привлекателност, пейзажните гледки, живописен интерес,
перспективите и откриващите се панорами. Някои автори определят пет класа на живописното
състояние на ландшафтите, основаващи се на
базови елементи на ландшафта.
1.

2.

3.

3.
4.
5.

Опазване. При това живописно състояние се
допускат само екологични промени и минимална намеса, тъй като се касае обикновено
за защитени територии.
Запазване. При това живописно състояние
дейностите, които се допускат при изграждането на пешеходни комуникации повтарят релефа, цвета и текстурата, които са характерни
за съответния ландшафт и не би следвало
промените в посоката, размера и количеството да са очевидни.
Частично запазване. За разлика от предходния случай е допустимо вкарването на нехарактерна за съответния ландшафт линия,
форма или текстура, но ако те остана подчинени на визуалното съдържание на ландшафта.

6.

Девствени ландшафти-райони със значителни размери, в които се извършват само
екологични промени.
Незабележими смущения-райони, в които
промените не са очевидни за обикновения турист.
Малки смущения-райони, в които промените
се забелязват, но не са натрапчиви и не привличат вниманието.
Нарушения-райони, в които промените лесно
се забелязват и привличат вниманието на туристите.
Силни нарушения-райони със силни и очевидни за всички промени, доминиращи в ландшафта, но оформени така, че да наподобяват естествената среда.
Драстични смущения-райони с натрапваща се
разлика от естествения ландшафт и с остра
необходимост от рехабилитация.

Различните ландшафти имат своя специфична способност да поемат и абсорбират визуални промени. Размерът на контраста между съществуващите живописни състояния и промените може да се измери по отношение на основните характеристики на ландшафта (релеф, растителност, скални образувания, вода), а след
това и да се предвиди развитието по отношение
на основните елементи (форма, линия, цвят, текстура).
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DYNAMICS OF VISUAL CHARACTERISTICS AND PLANNED COMPOSITION OF
OPEN SPACES ALONG WALKING TRAILS IN FOREST LANDSCAPE
Emil Galev, Diana Koprinska
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
This article illustrates several specific examples of changes occurring in the outlook of forest landscapes located
along the trails of our popular mountain resorts or eco-trails in Bulgarian natural phenomena. There are presented some
results of the analysis of visual characteristics and spatial design of the open spaces in these pedestrian communications
in different periods of their existence in recent decades. This allows you to get a real idea of the dynamics of the landscape
along the alleys or paths in the forests and meadows along the tourist routes in Bulgaria. This study may help to clarify
many issues on the design of eco-trails, criteria and standards for their construction and their maintenance responsibilities.
Bulgarian tourists and nature lovers themselves have created some of the most remarkable of them, surrounded by beautiful scenery of mountains, waterfalls, forests, cliffs and gorges. Landscape architects here are debtors of the society in
this regard remain static observers of tourism issues.
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ИГЛОЛИСТНИТЕ КУЛТУРИ СЪЗДАДЕНИ ИЗВЪН ЕСТЕСТВЕНИЯ ИМ АРЕАЛ
Груд Попов1, Георги Костов2, Даниела Георгиева2,
Ивайло Марков1, Мартин Борисов2, Йонко Додев1
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Институт за гората – София, Българска академия на науките
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Лесотехнически университет, София
Резюме
Масовите залесявания в България с иглолистни видове в долната лесорастителна зона се извършват от 50
до 80 години на миналия век. Целта на тези залесявания е да се повиши продуктивността на горите и тяхната
структура. Извършиха се масови реконструкции на така наречените нископродуктивни гори, формирани главно от
дъбовете, бука и габъра.
Проучването е един опит да се провери дали целта е изпълнена. Използвани са два признака: количествен,
съответстващ на запаса на насажденията, и качествен – на плътността на дървесината. За сравнимост на показателите са използвани преводни коефициенти за превеждане на плътността на дървесината на различните дървесни видове към най-леката. Резултатите показват, че автохтонната растителност е значително по-устойчива от
антропогенните иглолистни екосистеми както в екологично, така и в натурално изражение.
Ключови думи: иглолистни култури; продуктивност; дървесен запас.
Key words: conifer plantations, productivity, growing stock.
JEL: Q23.

бъде усвояван от иглолистните и те стават неустойчиви, уязвими на каламитети и съхнене
[3].

Увод
Иглолистните култури са антропогенни
екосистеми. Залесяването в България започва
след Освобождението, но значими залесявания
се извършват след 1933 г. и следвоенните години. От сега съществуващите култури от бял и
черен бор само 1 % са създадени преди 1935 г.
и само 5 % преди 1952 г. Най-интензивно създаване на култури се установява през 1972 г.
Във и извън естествения ареал, залесяванията
с иглолистни култури постепенно силно намаляват след 80-те години вследствие на дърводобива в Коми. Практически от 1990 г. – началото
на “прехода”, залесявания не се осъществяват.
Понастоящем голяма част от тези култури
надвишават 40–50 годишна възраст. Поради
ниската им устойчивост в тях настъпват интензивни процеси на изреждане и деградация.
Така също са започнали интензивни сукцесионни процеси в посока на възстановяване на естествената растителност. Наблюдава се следния феномен. Кулминацията на прираста при
иглолистните култури настъпва много порано, в сравнение с иглолистните в естествения им ареал. Причината за това е влагата
като лимитиращ фактор. За период от 20–30 години месторастенето се осушава, т.е. преминава от една категория в друга [2]. На практика
различията по отношение на богатството на
месторастенето се елиминира дотолкова, доколкото почвата и релефът преразпределят
влагозапасеността. С други думи при богати, но
сухи почви хранителният им запас не може да

Цел на изследването и метод на работа
Целта на разработката е да се установи
разликата в продуктивността на иглолистните
насаждения, създадени извън естествения им
ареал, с тази на автохтоната дървесна растителност.
Метод на работа
Заложени са 10 опитни площи в различни
райони на страната в смесени иглолистно-широколистни насаждения, които са представени
в табл. 1. Условията на месторастене са еднакви за дървесните видове в опитната площ.
Извършено е пълно клупиране. Изчислени са
запасите по елементи гора. За целта на проучването последните са приведени към единица
площ 1 ha при 100 % участие на дървесния вид.
Направен е опит да се премине към условни
единици маса спрямо най-леката дървесина.
Този подход позволява да се сравнява продуктивността на различни дървесни видове в случая при еднакви условия на месторастене. Използвани са два показателя: натрупаната дървесна маса като количествен показател и плътността на дървесината като качествен показател.
Анализ на резултатите
Връзката между дървесния вид и условията на местообитанието е твърде голяма. За
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това как определен дървесен вид се съвместява с екологичните условия на местообитанието обикновено се съди по неговата продуктивност, изразяваща се чрез бонитета. Корелацията между условията на месторастене и биологията на вида е обективна основа за решаване
на важни въпроси като избор на видове, оптимизиране на дървесния състав, ефективност на

лесовъдските мероприятия, целево управление
на горското стопанство.
Екологичните условия, които определят
условията на месторастенето, са твърде разнообразни и често от различен характер: запасеност на почвата, релеф, климат, хидрографска
мрежа, надморска височина, регионалност и др.

Таблица 1. Характеристика на опитните площи
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Отдел,
ТП, ДГС
808-е
Осогово
138-з
Горна Оряховица
17-н
Севлиево
197-а
Средец
86-в
Средец
130-н
Средец
54-г
Средец
327-г
Средец
327-д
Средец
53-ж
Средец

Тип
месторастене
А1,2
С1
С1
С1
С2,1
С2,1
Д1
Д1
Д1
Д1

Координати
42о 24 36”
22о 42 23”
43о12 23”
25о53 54”
42о52 51”
24о48 37”
42о18 54”
27о16 06”
42о18 16”
27о09 14”
42о18 54”
27о16 06”
42о14 57”
27о 06 52”
42о 14 45”
27о 06 22”
42о 14 22”
27о 06 32”
42о 14 37”
27о 06 13”

Надморска
височина,
m
770
250
650
100
200
100
300
350
300
300

Бонитирането има за цел да определи възможната ежегодна продуктивност на месторастенето според това, доколко дървесният вид е
адаптиран да използва потенциала му.
Горските екосистеми са продукт от дълъг
период на развитие върху даден участък от
земната повърхност. Динамичният елемент от
това развитие е натрупването на биомаса, която участва в кръговрата на екосистемата. В
случая се разглежда само дървесната компонента от биомасата, която има най-важно значение като ресурс и парична стойност. Дървесната маса е количествен показател, който ни
показва скоростта на натрупване. За връзката
между екологичните условия и вида се съди по
бонитета като връзка между растежа по височина и възрастта на насаждението. Бонитетните таблици се разработват за всеки дървесен
вид и е некоректно да се сравняват различните
дървесни видове помежду си по техните бонитети.
Бонитетът установен по дървесни видове,
при смяна на видовете обикновено се променя.
Насаждението през своя жизнен цикъл също си
променя бонитета и при двата случая месторастенето е същото. Ето защо, бонитетът не може
да даде обективна оценка. С развитието на технологиите дървесината добива все по-голямо
значение като технологична суровина. В този
смисъл все по-важен показател става качественият, а именно теглото на дървесината. Трябва
да се отбележи, че заводите, които преработват

Дървесен
вид

Запас,
m3/ha

Условни единици,
маса на 1 ha

чб
бл
чб
цр
чб
бл
чб
бл
чб
цр
чб
бл
чб
бл
чб
бл
чб
цр
чб
бл

85
84
290
287
520
505
222,5
208,8
459
456
192
168
357
264
141
141
304
310
328
324

138
207
470
706
842
1244
360
513
743
1121
311
413
578
649
228
346
492
763
532
797

технологична дървесина, изкупуват дървесината на тегло при определена влажност.
Теглото на дървесината се характеризира
посредством плътността на дървесното вещество (без порите) и плътност на дървесината (заедно с порите). Плътността на дървесното вещество е еднаква за всички дървесни видове и
се приема за 1540 kg/m3, което се обяснява с
еднаквия химичен състав на дървесината. За
нашите цели интерес представлява плътността
на дървесината (заедно с порите), която се колебае в широки граници и зависи от дървесния
вид. За сравнимост е приета въздушно сухата
влажност от 12 % (табл. 2).
Другият показател е количеството на натрупаната дървесина, който зависи от способността на дървесните видове да използват условията на месторастене.
От данните, с които разполагаме, за нашата страна най-лека е дървесината на топола
I-214, която е 320 kg/m3 [1]. Приемайки тази
плътност за базова (равна на единица) и като
разделим плътността на всички останали видове на нея, ще получим ред на преводни коефициенти по качествения признак плътност на
дървесината. Те служат като коефициенти за
превеждане на плътността на дървесината на
различните дървесни видове към най-леката
(табл. 2).
Заложените опитни площи са в изкуствено
създадени иглолистни култури от черен бор из-

38

Груд Попов, Георги Костов, Даниела Георгиева, Ивайло Марков, Мартин Борисов, Йонко Додев

вън естествения им ареал, т.е в долната лесорастителна зона. Впоследствие в тях се е възстановила автохтонна дървесна растителност в
случая представлявана от благун (Quercus
frainetto Ten.) и цера (Quercus cerris.L.). Обхванати са от много бедни и сухи месторастения до
средно богати и богати месторастения (табл.1)
От обработените данни за пробните площи се

установява, че в натурални количества, изразени в кубически метри на хектар, при еднакви
условия на месторастене в рамките на пробната площ дървесните видове, в случая черният бор (Pinus nigra Arn.), от една страна, сравняван с благуна и цера от друга, почти се изравняват по количество на дървесната маса.

Таблица 2. Преводни коефициенти по плътност на дървесината за някой дървесни видове
№

Дървесен вид

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Габър
Дъб
Акация
Круша
Бук
Ясен
Бряст, орех
Явор, кестен, чинар
Лиственица
Върба
Конски кестен
Елша, липа
Бял бор, черен бор
Зелена дугласка
Смърч
Ела, черна топола, бяла мура
Веймутов бор
Топола I-14

Плътност при 12%
влажност, kg/m3
830
790
770
740
720
690
680
630
590
560
550
530
520
510
470
450
400
320

С малки изключения черният бор превъзхожда в растежа си широколистните
В района на ТП „ДЛС Осогово” на много
сухо и бедно месторастене се вижда, че черният бор и благунът имат изравнена продуктивност от 85 m3/ha за черния бор и 84 m3/ha за
благуна. Подобна е ситуацията за централната
част на Северна България – ТП „ДГС Старо
Оряхово” отд. 138/з, на сравнително богато
сухо месторастене (С1), дървесната маса е съответно 290 m3/ha за черния бор и 287 m3/ha за
цера.

Преводен коефициент
по плътност Ку
2,59
2,46
2,40
2,31
2,25
2,15
2,03
1,96
1,84
1,75
1,71
1,65
1,62
1,59
1,46
1,40
1,25
1,00

Към централната част на Предбалкана, в
ТП „ДГС Севлиево” на същия тип месторастене
са установени значително по-големи запаси от
520m3/ha за черния бор и 505 m3/ha за благуна,
(фиг. 1). Вероятно това се дължи на по-високата
въздушна влажност. За условията на ТП „ДГС
Средец” запасите варират от 141 m3/ha до
459 m3/ha за черния бор и от 141 m3/ha до
456 m3/ha за дъбовата растителност. Различията също се обясняват с разлики във въздушната влажност на сравнително малка територия
от влиянието на морето и Мандренското езеро.

Фиг. 1. Сравнителна характеристика по дървесен запас при различни условия на месторастене
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По отношение на натрупаната дървесна
маса за всички опитни площи не се наблюдават
съществени различия, автохтоните местни видове са изравнени с изкуствено внесения черен
бор, като последният има превес в растежа си.
Данните са приведени към условни единици

маса, тоест запасът на черен бор за 1 ha е умножен с преводен коефициент 1,62, а запасите
на различните видове дъб са умножени с преводен коефициент 2,46 (табл. 2).
Резултатите са безспорни за всички изследвани пробни площи при различни условия
на месторастене.

Фиг. 2.Сравнителна характеристика в условни единици при различни условия на месторастене

На бедно сухо до свежо месторастене благунът изпреварва черния бор с 69 единици. На
сравнително богато сухо месторастене тази
разлика достига до 402 единици. Този категоричен превес на автохтонната дъбова растителност е основание да смятаме, че иглолистните видове, създадени извън техния
естествен ареал, нямат осезаемо бъдеще. Те
растат добре в млада възраст, но бързо достигат кулминацията на прираста си и бързо
изостават по показатели като устойчивост и
продуктивност.

тителност не отстъпват по продуктивност на иглолистните. Това ясно се констатира, когато ги сравняваме в тегловни единици.
3. Основание за залесяване с иглолистни в долната
лесорастителна зона може да има само при регламентирани технологични залесявания за добив
на биомаса при ниски турнуси до 25 години или
противоерозиони залесявания с оглед на техния
пионерен характер.
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Изводи
1. Методът на условните единици успешно може да
се използва за оптимизиране състава на дървесната растителност за определени условия на
месторастене.
2. При еднакви месторастения в долната лесорастителна зона дъбовете и другата автохтонна рас-
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PRODUCTIVITY AND STABILITY EVALUATION OF CONIFER PLANTATIONS
OUTSIDE OF THE NATURAL RANGE OF CONIFERS
Grud Popov1, Georgi Kostov2, Daniela Georgieva2,
Ivailo Markoff1, Martin Borisov2, Yonko Dodev1
1
Forest Research Institute, Sofia, Bulgarian Academy of Sciences
2
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The large-scale plantation of conifers below their natural range started in the 1950s and lasted till the 1980s. Its aim
was to improve the productivity and the structure of the forests. A large-scale reconstruction of so called low-productivity
forests was made, which were formed mainly of oaks, beech and hornbeam.
Our investigation is an attempt to verify whether the plantations have achieved their purpose. Two criteria are applied:
the volume and the dry mass. To create comparability, conversion factors are used that compare the timber density of the
different tree species to the density of softwood. The result is that the autochthonous broadleaved vegetation, which is far
more stable than the man-made conifer plantations and ecologically more valuable, is, in addition, more productive.
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МАТРИЦА НА ОБОБЩЕНИТЕ ИСКАНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ ЗА
РАЗВИТИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Иван Палигоров, Васил Стипцов, Емил Галев, Станислава Ковачева, Елена Драгозова,
Ивайло Иванов, Нено Александров, Мартин Борисов
Лесотехнически университет, София
Резюме
През 2012 г. е стартиран процес за изработване на план за развитие на горите на територията на община
Велинград, в рамката на работата по проект INTEGRAL. На проведените в периода 2012-2015 г. 9 работни срещи
са обобщени 50 искания на заинтересованите страни за развитието на горите. Формулирани са цели и приоритети
за развитието на горите, направена е пътна карта с политическите действия за развитие на горите на територията
на Община Велинград. Анализът показва, че най-голям брой искания са насочени към усъвършенстване на нормативната уредба, което ще намали политическия натиск при управлението на горите, в условията на публичност.
На следващо място са проблемите с обучението, образованието, квалификацията и преквалификацията на персонала в горското стопанство, усъвършенстване на нормативната уредба за подобряване на опазването на горите,
в т.ч. опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие, както и подобряване на средата за развитие на
бизнеса. Разработването на Планове за развитие на горите на общинско ниво е подкрепено от заинтересованите
страни, като добър начин за решаване на част от проблемите и конфликтите още на етап планиране. Този вид
планиране синхронизира стратегическите документи за развитието на горите с тези за общините и на областно
ниво.
Ключови думи: стратегическо горско планиране, многофункционално горско планиране, мониторинг на горското планиране, план за развитие на горите.
plan.

Key words: strategic forest planning, multifunctional forest planning, forest planning monitoring, forest development
JEL: Q23.

Затова многофункционалното горско планиране се оказва една доста удачна форма за привличане на гражданското общество за участие в
решаването на проблемите в горите. Това планиране дава възможност на всяко едно ниво на административното деление на страната да се провеждат регулярни срещи, да се изслушват и вземат предвид исканията на заинтересованите
страни, тези искания да бъдат вписани в документ, с който да може да се следи как се изпълняват тези искания.
Може да се каже, че за последните 15 г. по
отношение на това планиране в България се направи много, но, за съжаление, това е само на национално равнище, докато на областно и общинско ниво развитието на процеса е почти замръзнало.
Общата оценка от изпълнението Стратегическия план за развитие на горския сектор (2007–
2011), както и Анализът на състоянието на горския сектор в Република България през периода
2006–2011 (към НСРГСРБ 2013–2020) показват,
че горския сектор не е на висота или казано с
други думи в горския сектор все още не са настъпили очакваните промени [21].
Само през последните 2 години се прие Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода 2013–
2020, както и Стратегически план за развитие на
горския сектор 2014–2023. Разработи се и се

Увод
През последните няколко години в страната
се наблюдава тенденция към нетърпимост на
гражданското общество към случващото се в горите и горския сектор. Въпреки оборването от
страна на държавната горска администрация с
цифри и данни за това, че горската площ и запаса на горите са се увеличили, че добивите на
дървесина са почти наполовина от предвижданията, обществеността не вярва на представяната
от държавата информация.
Всичко това се случва така, защото с приеманите закони за горите (1948, 1958, 1997, 2011)
се правят опити да се докаже, че общественото
мнение се взема предвид при вземането на решения за управлението и стопанисването на горите. Нормативно се изграждат най-различни
консултативни и обществени съвети, които имат
само съвещателен глас, но по закон „участват в
съвещания, заседания, комисии и пр.” и най-вече
„споделят” общественото мнение. Оказва се
обаче, че резултатите от това са почти нулеви.
Това е само една външна фасада, защото
тези „съвети и комисии” са представени от едни
и същи лица, които най-често изказват собственото си мнение и/или на тези, които са ги поканили, но общественото мнение не се изразява от
тях.
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прие Наръчник за разработване на областни планове за развитие на горските територии (2014),
но подзаконовите наредби все още ги няма.
ЗГ (2011) регламентира в Чл. 15. (1), че „В
общинските планове за развитие, съгласно Закона за регионалното развитие, се разработва
раздел за развитието на горските територии,
който е съобразен със съответния областен план
за развитие на горските територии. В ал. (2) се
доуточнява, че „Разделът за развитие на горските територии (по ал. 1) се разработва въз основа на утвърдените горскостопански планове и
програми и определя насоките за развитие на общината в областта на горското стопанство и
свързаните с него дейности.”
С тази постановка в закона се даде възможност към Общинските планове за развитие да се
разработва План за развитие на горите, където
основен момент е именно участието на заинтересованите страни при определяне на насоките
за развитие на общината в областта на горското
стопанство и свързаните с него дейности.

страни в Заседателната зала на община Велинград. В Работните срещи са канени всички заинтересовани страни от общината, както и консултанти и гости. Заинтересованите страни са насърчени да участват активно в дискусиите и да
поставят открито своите искания. Направен е
обобщен лист на исканията и таблична подредба
(матрица на исканията). Представените искания
са групирани по направления, като е направен
SWOT – анализ на проблемите (силни/слаби
страни, позитивна/негативна ситуация, заплахи и
възможности).
На тази основа са обособени основни групи
искания и са направени предложения за политически действия в т.ч. и нормативни промени.
2. Състояние на проблема
МГП е вид горско планиране, което е силно
ориентирано към участието на заинтересованите
и засегнатите страни. Целта на този вид планиране е да се даде възможност на по-широк кръг
от заинтересованите страни да участват в процеса на планиране на дейностите в горите, като
една от формите е да се представят искания и да
се контролира процеса на изпълнение на тези искания.
Стипцов, В., К. Мавров, Р., Петров, М., Трифонова (2000), Богданов, К., В., Стипцов, Б., Константинов (2003) анализират управлението и
стопанисването на публичните и частните гори в
страната и правят някой изводи и препоръки за
подобряването им. Направените изводи и препоръки и днес звучат актуално, защото много малко
или почти нищо не е направено в това направление. Ценов, П., В., Стипцов (2003) изследват общественото мнение и нагласа за природосъобразното стопанисване на горите сред обществени групи неработещи в горския сектор в 9 града
на страната. Изводите от това проучване са, че
горската система е силно консервативна и
затворена в себе си. Нещо повече, голяма част
от интервюираните не знаят кой управлява горите и горския сектор в България, а представите
им за Лесоустройствените проекти са, че това са
карти и схеми. Почти нищо не се знае за тенденциите за развитие та горите.
Богданов, К., В. Стипцов (2003, 2005) подчертават необходимостта от нормативни промени по отношение на МГП, за да се включат заинтересованите страни в процеса на планиране.
Стипцов, В., (2004, 2005) изследва Многофункционалното горско планиране и възможностите за
включване то му чрез Закона за горите и Националната горска стратегия, както и връзката на
това планиране със Закона за устройство на териториите. Авторът посочва е има доста изисквания в Закона за устройство на териториите и Закона за регионалното развитие, които не само че
дават възможност, но и изискват да се разработят текстове в ЗГ за многофункционалното горско
планиране. Многофункционалното стопанисване
и многофункционалното горско планиране са нов

1. Обект, цел и метод на работа
1.1. Обект на изследването е анализ на исканията на заинтересованите страни поставени в
процеса на многофункционално горско планиране при разработване на План за развитие на
горите и горските територии на община Велинград (2015).
1.2. Целите на изследването са:
-

да се запознаят заинтересованите
страни с новите моменти от горската
политика и стратегия за развитието
на горите и горския сектор;
да се насърчат заинтересованите
страни да представят открито своите искания за развитието на горите и горските
територии;
да се направи обективен анализ и
оценка на поставените искания от Заинтересованите страни през 2012–
2014 г.;
да се групират по направления и се
направи оценка на необходимостта от
предстоящи действия в т.ч. политически, законодателни и др.
Основната задача на проведеното изследване е да се анализира ролята и мястото на
заинтересованите страни в процеса на многофункционалното горско планиране, като на базата на поставените искания респективно се
предложи предприемането на релевантни действия.
1.3. Метод на работа
За разрешаване на поставените цели и задачи в периода 2012–2015 г. бяха проведени
9 бр. работни срещи със заинтересованите
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съвременен подход за работа в горите, нов начин на мислене. Стипцов, В, (2014) прави анализ
на развитието на Многофункционално горско
планиране в България (приложение, резултати и
насоки за развитие) като посочва че България
има натрупан опит в Многофункционалното горско планиране, който следва да се използва при
разработването на стратегическите документи за
горите. Основен акцент при това планиране е
партисипативния подход и зачитане мнението на
заинтересованите страни в процеса на планиране.
Чл. 15. (1) ЗГ(2011) регламентира, че в общинските планове за развитие, съгласно Закона за регионалното развитие, се разработва
раздел за развитието на горските територии,
който е съобразен със съответния областен план
за развитие на горските територии. Този план на
общински ниво, може да бъде наречен План за
развитието на горите и горските територии на съответната община, защото ще бъде неразделна
част от Общинския план за развитие. ПРГГТ в бъдеще ще трябва да бъде съобразен с Областния
план за развитие на горите и горските територии
(Наръчник за разработване на Областни планове
за развитие на горските територии, 2014). ЗГ
(2011) регламентира провеждането на МГП, с което социално-икономическата и политическа
среда за развитието на този вид планиране е
създадена. В целите на ЗГ (2011) също са разписани принципи, гарантиращи МГП, както и са регламентирани основните стратегически документи за развитието на горите, доказващи, че горите може да се стопанисват по природосъобразен и законосъобразен начин, но гаранция за
това ще бъде партисипативния подход при вземането на решения.
Paligorov, I., et all (2014) анализират пътищата и бариерите за природосъобразното стопанисване на горите и горските територии на община Тетевен и Велинград и посочват че териториалните дадености и състоянието на горите,
както и наличието на природно- историческо наследство е сериозно предизвикателство за провеждането на МГП.

исканията на заинтересованите страни са поставени към изпълнителната власт в лицето на
МЗХ-ИАГ и респективно към ТП на Държавните
предприятия – ДГС и ДЛС. Така например към
ИАГ-РДГ са поставени 62 % от поставените искания (31 бр.), а към ТП ДГС/ДЛС – 72% от исканията. (36 бр.), докато към Общината са поставени
едва 5 бр. искания (12 %)
Най-активни в работните срещи заинтересованите страни, поставящи искания, са:- Община
Велинград – 29 бр. (в 58 %); частни предприемачи и фирми – 17 бр. (34 %); от собственици на
гори – 9 искания (18 %); ЛРД – 8 бр. (16 %); РИОСВ – 7 бр.(14 %); лесовъди и общественици –
8 бр. (16 %)
Анализът показва, че по-голямата част от
исканията са насочени към промяна на нормативната уредба за горите, свързана с промени в
организирането и провеждането на дейностите в
горите. Вижда се, че най-активни са заинтересованите страни, които са представители на гражданското общество (община Велинград) и преките изпълнители на дейностите (частни фирми),
както и професионалистите в сектора (висшите и
средни професионално училища и лесовъдитеветерани).
Исканията на Заинтересованите страни са
обособени в 6 основни групи направления:
I. Устойчиво стопанисване и ползване в горите, като интересите на ЗС са определени
към:
I.1. Устойчиво ползване в горите
Заинтересованите страни считат, че за да
се гарантират самоподдържащата и саморегулираща функции на горите е нужно те да бъдат управлявани природосъобразно и устойчиво. Това
означава:- определяне на параметрите на ползването на горските ресурси за един сравнително
по-продължителен период т.е. дългосрочно,
както и регулиране на дейности в горските територии в т.ч. строителство и поддържане на инфраструктура и др.; оптимизиране съотношенията
и количествата на добиваните сортименти; регламентиране и регулиране на добивите от недървесните горски ресурси; поддържане на оптимална структура на дивеча по вид, пол и възраст
и провеждане на строг контрол при планиране и
осъществяване на острела и трофейните качества на отстрелвания дивеч; намаляване до допустимия минимум на незаконните действия в горите -незаконен дърводобив, лов и риболов и събиране на горски недървесни ресурси и др.
По отношение на устойчивостта в ползването се предполага залагане на приоритетна
функция за всяка горскостопанска единица и пропорционално функционално разпределение на
горите съобразно обществените нужди.

3.Резултати от изследването
В периода 2012–2015 в процеса на МГП г.
бяха проведени 9 срещи с Работната група, от
представители на заинтересованите и засегнати
страни в община Велинград. ЗС са запознати с
новото горско законодателство и промените в
провеждането на МГП. Определени са приоритетите за развитие на горите и горските територии
и те са приети с консенсус от всички ЗС, което е
гаранция че те ще се подкрепят и тогава намесата и влиянието на други фактори, като икономически и политически, могат много по-слабо да
влияят на тенденциите и процесите в горския
сектор.
Бегъл поглед към поставените искания и
SWOT - анализът показват, че основна част от
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Главните цели, които трябва да бъдат постигнати в това направление са:
устойчиво ползване на дървесина от района, чрез осигуряване на относително
постоянни количества и сортименти, добивани ежегодно от горите на територията на общината с тенденция за достигане предвижданията на горскостопанските планове и програми (ЛУП).
устойчиво ползване на горски плодове,
билки и гъби от района както и пасищата
и сенокосните ливади;
увеличаване площта на отгледаните
млади насаждения, чрез своевременно
извеждане на отгледните мероприятия и
сечи;
природосъобразно стопанисване на частните гори, чрез обучението на частните
собственици и насърчаване и подпомагане за кооперирането им с цел създаване на по-добра организация за провеждане на дейностите и икономическа
ефективност.
Устойчивото ползване на горите изисква
усъвършенстване системата за снабдяване на
местното население с дърва за огрев и строителен материал. ЗС настояват специално внимание да се обръща на групи хора в неравностойно
(тежко) социално положение.

I.3. Биоразнообразие
Опазването на биоразнообразието в горите
е първата стъпка към осигуряване на устойчивата (стабилна, здрава) гора, което е основа за
доброто естествено възобновяване на горите,
което изисква природосъобразност при стопанисването на горите и в крайна сметка води до
устойчивост и на социо-икономическите процеси,
свързани с тях. Най-важните елементи на горското биоразнообразие са: площта на горите и антропогенното присъствие; възрастта и структурата на гората; наличието на стари, кухи, гнили и
гниещи дървета. Опазването на биоразнообразието в различна степен може да се съчетае с туризма, водоохранната и почвозащитна функции
на гората.
Биологичното разнообразие, в т.ч. и на разнообразието и състоянието на горите в горските
територии, е застрашено от неясноти по развитието на рудодобив на волфрамови мини в общината. Такава дейност е развивана преди десетилетия и се правят опити за възстановяване и развитие на този рудодобив. Общественото мнение
няма ясно изразена и обособена позиция по въпроса, тъй като няма достъп до експертизите и
екологическите оценки от досегашната дейност и
очакваното въздействие на рудодобива в бъдеще. Заинтересованите страни са притеснени
от това че правените оценки може да са манипулирани и предварително с предизвестен край поради възлагането им от инвеститорите.
Главната цел тук е насочена към запазване
на биоразнообразието в горите и горските територии; създаване и актуализиране на обществено достъпна база данни за горите и биологичното разнообразие. В краткосрочен план се предвижда да се открие документацията за извършваните до 2015 г., от различни колективи, на които е възложено (възмездно) да направят Експертизи и Екологични оценки на въздействието
на рудодобива в региона върху околната среда и
горите. За целта заинтересованите страни настояват да се сформира независима Комисия от експерти от заинтересованите страни и ведомства
в общината, която да направи анализ на досегашните проучвания и представи обективна,
точна и компетентна оценка на въздействието на
рудодобива върху околната среда и водите в т.ч.
и на горите. Наложително в тази насока е да се
уточнят площите по НАТУРА 2000 на територията на общината и това да се обвърже с площите,
където има планове за разработване на рудодобив.

I.2. Дърводобив и дървопреработване
Дървопреработващата промишленост и
дърводобивът са важна част от поминъка и икономиката на общината. От една страна има значителен дървесен ресурс, а от друга - голяма
част от дървесината, въпреки нарастващото търсене, не се оползотворява ефективно, като не се
прилага дълбочинна преработка на дървесината
на територията на общината, а доста често дървесината се продава дори и непреработена.
Проблем, възпрепятстващ едновременно работата на ТП ДГС/ДЛС и фирмите занимаващи се с
дърводобив и дървопреработване, е липсата на
ясни перспективи за развитие на този бизнес, което води след себе си не достатъчно професионализъм и липса на мотивираност за оборудване
на процесите със съвременна техника при работата в горите и при дървопреработването.
Основните цели, които трябва да бъдат
постигнати са:- нарастване относителния дял на
дървопреработващите и фирмите занимаващи
се с дърворезбарство и занаятчийство; провеждане на дейности за природосъобразно, устойчиво и многофункционално стопанисване на горите; категоризация на дърводобивните обекти,
като тези разположени в затворени и трудно достъпни обекти да са на по-ниска продажна цена;
при освидетелстване на сечищата да се следи за
по-добро почистване на сечищата, с оглед курортната функция на гората в общината.

I.4.Залесяване
Главната цел в това направление е даване
на приоритет на естественото възобновяване,
като се полагат усилия за стопанисването на създадените горски култури с цел естественото им
възобновяване; поддържане и увеличаване на
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залесената площ, там където естественото възобновяване е затруднено или има основателни
причини за това. В държавните горски разсадници да се планира производство и да се произвеждат фиданки от дървесни видове за залесяване, които да са съобразени с очакваните климатични промени.

на планове за превантивни мерки за борба с природните бедствия и недопускане на производствени аварии.
II. Развитие на туризма
Община Велинград е заинтересована от
развитието на туризма, тъй като е известен туристически курорт разполагащ с много добра и
развита хотелиерска и туристическа база. Развитието на устойчив туризъм е един от най-важните
приоритети на Община Велинград. Опазването
на горите и природните дадености на региона са
едно от първите необходими условия за постигането на такава цел. В тази връзка от изключителна важност е опазването на неповторимите
природни пейзажи и ландшафта покрай главните
пътища, около туристическите маршрути и
обекти, включително места за настаняване, къмпиране, краткотраен отдих, погледни места и др.
Целта е оптимално и балансирано използване на горите и горските територии за развитие
на устойчив туризъм. Тази цел ще бъде постигната чрез създаване и поддържане на «зелени
зони» около населени места, туристическите
обекти и промишлените зони. Оптимизирано използване и поддържане на системата от туристически маршрути и обекти. Провеждане на дейности за развитие на различните форми устойчив
туризъм.

I.5. Естествено възобновяване и видов
състав
Естественото възобновяване в горите е основен приоритет при стопанисването на горите.
Заинтересованите страни искат при планиране и
провеждане на възобновителните сечи да се
цели и постига по-разнообразен видов състав, а
при регулярно провеждане на отгледни сечи да
се достига и до подобряване на качеството на
дървостоите и съкращаване на срока на производство на висококачествена дървесина. Това
изисква висок професионализъм от страна на лесовъдите, което налага непрекъснатото им обучение за новостите в горското стопанство. Известно е, че естественото възобновяване е за предпочитане, поради много по-ниската себестойност
на дървесината при повишена устойчивост на насажденията на болести, гъби, вредители и замърсявания, както и поради значението му за
ландшафта и опазването на биоразнообразието.
Целта е приоритетно използване и направляване
на естественото възобновяване и поддържане на
оптимален видов състав в горите.

III. Подобряване на инфраструктурата в горите

I.6. Защита на населените места
III.1. Горски пътища

Главната цел, която трябва да бъде постигната е осигуряване на защита срещу природни
бедствия. Провеждане на дейности за поддържане разнообразието на ландшафта на територията на общината и защита на инфраструктурата и на населените места, провеждане на сечи
и намаляване на незаконните сечи за да не се
допуска оголване на склонове и предизвикване
на свлачища и порои.

На територията на Община Велинград,
както и на повечето места в страната, горско-пътната мрежа е слабо развита. Това води до затруднения при добива на дървесина, използването на съвременна техника и прилагането на
модерни технологии. Целта, която трябва да
бъде постигната е да се осигури постоянен достъп до обектите в горите. За целта се налага да
се направи SWOT анализ на състоянието на
ГПМ, като се отбележат слабите страни, заплахите, но и възможностите за подобряване и силните страни. ГПМ е важна, не само за провеждането на дейностите в горите и горския сектор, а
понякога тя е единствената пътна мрежа между
населените места в планините и от нейното състояние зависи и нивото на туризма, качеството
на живот на населението и предлагането на социални услуги.

I.7.Лов и риболов
Заинтересованите страни настояват за контрол върху ловното и непромишлено рибно стопанство с цел поддържане и увеличаване на дивечовите и рибните запаси и повишаване на екстериорните качества на дивеча. Задачата в това
направление е увеличаване на запасите от трофейни животни и постигана на по-високи финансови резултати от тези дейности.

III.2. Горска инфраструктура

I.8. Опазване на горите

Инвентаризиране и привеждене в известност на инфраструктурните обекти в горите и горските територии. Изясняване на собствеността,
състоянието й, правата и отговорностите на собствениците и набелязване на мерки за поддържането и използването.

Целите в това направление са насочени към
осигуряване на надеждна защита на горите от
пожари, каламитетно развитие на болести и вредители и опазване от ерозия, както и разработване, внедряване и контрол върху изпълнението
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ЗС настояват за планиране и навременно
провеждане на отгледните сечи, заложени Горскостопанските планове и програми и особено
тези без материален добив, защото както се подчертава дългогодишна практика е те да се планират но да не се провеждат, а да се отчетата
само по документи.
Другите искания са насочени към очертаване на мерки за ефективно усвояване на сухата
и паднала маса и провеждане на своевременни
и ефикасни мероприятия за намаляване на постоянно разрастващите се горски площи с влошено фитосанитарно състояние. Това изисква
залагане на задължителна клауза в ЗГ за перманентно и своевременно обследване на горските
територии от оторизираните органи на МЗХ и
ИАГ и даване на предписания от Лесозащитните
станции (ЛЗС) на собствениците за извеждането
на санитарните мероприятия. (30).
Собствениците на имоти с влошено санитарно състояние трябва да бъдат поканвани, с
нотариално заверена покана, от съответното
РДГ за провеждане на необходимите мероприятия по стопанисване на частните си имоти и при
проявена безстопанственост от тяхна страна,
горските и ловни стопанства да вземат своевременни мерки за справяне с възникналите проблеми. Разходите за направените мероприятие да
бъдат възстановени от собственика на имота.
В обявяваните от МОСВ вододайни зони, в
които се налагат ограничения и/или забрана за
ползването по ЛУП и Горскостопанските планове
и привеждане на мероприятия, пропуснатите
ползи и направените разходи (загубите) да не са
за сметка на съответното ТП ДГС/ДЛС, което е
влагало средства за провеждане на мероприятия
за стопанисването/отглеждане на гората през изминалите години. Такава мярка трябва да залегне в Закона за горите, като идеята е да се изплащат парични (материални) компенсации за
понесените щети/загуби. Да се създаде методика
и наредба за изчисление на тези загуби и/или
пропуснати ползи.
При всяко устройство на гори и горски територии лесоустроителя да прави мотивирано
предложение за провеждане на бъдещите мероприятия, както и да дава аргументирано становище за резултатите от досегашното стопанисване на гората.
В ЗГ да се впише административно – наказателна норма за собствениците на гори и горски
територии да бъдат задължени да заявяват в регистър в съответното ДГС/ДЛС или РДГ собствеността си върху дадена горска площ, както и да
поемат по този начин отговорност за нейното бъдещо лесовъдско стопанисване. При не спазване
на тази разпоредба да подлежат на финансови
санкции по ЗГ. Да се предвиди мярка в ЗГ в горите частна собственост да бъде планувано провеждането на бъдещите лесовъдски мероприятия и ако собственикът не може да проведе мероприятието и възнамерява да възложи/отдаде

IV. Управление на водните ресурси
Основно искане е подобряване на системата за управление на водите и водовземните
съоръжения в горите. Провеждане на дейности
за опазване на санитарно-охранителните зони и
водосборите, както и на съоръженията разположени в тези зони. Заинтересованите страни настояват за съобразяване на вида и интензивността на сечите в тези зони, за да не се намалява водоохранната функция на горите.
V. Връзки с обществеността, обучение, взаимодействие между институциите
Заинтересованите страни настояват да се
изготвя ежегодно програма за работа на ТП
ДГС/ДЛС и УОГС с училищата, каквато практика
съществува в страните на ЕС, както и да се предоставя обществено достъпна информация за
горите и своевременно осведомяване за провежданите горскостопански и ловностопански мероприятия. При организиране на мероприятия и
срещи, свързани с Плана за развитие на горите,
както и за други лесовъдски дейности е необходимо публикуването на статии в медиите на общината за случващото се.
VI. Необходимост от нормативни промени в
управлението на горите.
При обсъждането и анализ на исканията се
оказва, че най-много от тях са насочени към промяна на нормативните документи.
Тези искания пряко или косвено са отнесени
към следните промени:
VI.1. Промяна на нормативната уредба,
свързана с местното население и снабдяването с дърва и дървени материали:
Заинтересованите страни поставят искания
снабдяването с дърва за местно население да се
извършва от дърводобивни фирми, като се ограничи достъпа и дърводобив от физически и юридически лица без лиценз за работа в горите.
Снабдяването на населението с дърва за огрев
да се извършва по ред определен в ЗГ, в които
ред да се изключи възможностите за собствен
дърводобив, а снабдяването да става с ваучери
от социалното министерство. Доставката на дървата да се осъществява от дърводобивни
фирми, от търговци и от складове и борси.
VI.2.Промяна на нормативната уредба за
горите, свързани с провеждането на лесовъдски мероприятия
Както бе споменато ЗС са най-критични към
провеждането на лесовъдските дейности в горите и затова и поставените искания са наймного и са отправени към държавната горска администрация в лицето на ИАГ и Държавните горски предприятия.
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провеждането на тази дейност ДГС/ДЛС да е
първото лице, което да бъде поканено за изпълнението им и да може да се сключи договор за
изпълнението на това лесовъдско мероприятие.
При невъзможност (отказ) от страна на държавното горско/ловно стопанство стопанинът да
търси други изпълнители..

ности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти”, като фирмите, които не отговарят на необходимите изисквания да
не се допускат до участие или да се дисквалифицират в търговете, провеждани от териториалните поделения на горските предприятия. Критериите за участие в търговете може да се направи
и на база получените сертификати за управление на качеството на процесите и качеството на
произвежданите продукти и предоставяните услуги, а също и на базата на оборота от добита и
преработена дървесна продукция и др.. ЗС настояват фирмите, работещи в горите, да притежават необходимия сертификат, за да може да работят легално, както и да се направи класификация на дърводобивните фирми.
От направения анализ са вижда, че основната част на исканията са насочени към усъвършенстване на нормативната уредба за горите и
затова и най-много искания са дадени в това направление. Годишните отчети на ИАГ от 10-15 години насам сочат само положителни данни за
увеличена територия на горите, за увеличен годишен прираст, за намалено средногодишно
ползване, за проведени възобновителни и отгледни сечи, както и изпълнението на останалите
горско стопански мероприятия, но от тях не може
да се направи достоверен анализ за състоянието
на горите, особено пък що се касае до съответната община. Несъвършенствата в нормативната уредба, обаче, не могат да бъдат скрити зад
цифрите и данните или специализираната информация за горите и сектора. Това много ясно
се откроява при срещите с участниците в процеса на МГП.

VI.3. Промени, свързани с обучение, образование, квалификация и преквалификация.
ЗС настояват за промяна и допълване на
Глава XV-та „Професионално обучение, квалификация и преквалификация” в ЗГ (2011), като
изрично се посочи, че „горската система трябва
да предвижда средства да обучение, квалификация и преквалификация за квалифициране на
кадрите, работещи в системата на горите, както
и ежегодна проверка на знанията/уменията и
опита на служителите”. Горските служители от
Държавните предприятия на МЗХ, ИАГ и нейните
териториални звена РДГ трябва да бъдат обучавани за осъществяване на ефективни връзки с
обществеността, да осъществяват контакти, да
водят диалози с обществото по проблемите на
българската гора т.е. да бъдат консултанти и съветници по горските въпроси.
Да се инициира процес по промяна на учебните планове и програми в средните и висши училища, подготвящи кадри за горското стопанство,
като се въведе изучаването на съвременни методи и подходи за стопанисването на горите и се
изучават повече практически въпроси. Задължително да се направят в учебниците за средното и
висше лесовъдско образование за работа със
съвременна техника и машини. В учебните планове на Професионалните гимназии по горско
стопанство, дърводобив, ловно стопанство и др.
да се разработи учебна програма по горска педагогика, каквото е разработена в ЛТУ.
Училищата да минават акредитация и само
най-добрите да могат да дават най-високата степен на професионално обучение „техник-лесовъд III степен”. Да се създаде музей на гората,
какъвто има в Словакия (планината Карпати),
като там да се работи предимно с деца и подрастващи.

Заключение
Анализът на процеса на МГП на територията на община Велинград, макар и при не съвсем
адекватна законова среда и реална действителност, е твърде показателен за ролята на Заинтересованите страни в процеса на горско планиране.
Първото нещо, което се очертава в този процес е активността на заинтересованите и засегнатите страни и актуалността и адекватността
на поставените искания.
Втората особеност е собственият почерк на
участващите в процеса, което се вижда при определянето на приоритетите за развитието на горите и горските територии на общината. Многофункционалното горско планиране е една концепция и процедура за включване на заинтересованите и засегнати страни в процеса на планиране и контрол за изпълнението на дейностите в
горите и горските територии. Видно е и от други
публикации в тази насока, че не се очертава еднообразие в подходите и мисленето на участващите в процеса страни в различните общини,

VI.4. Промяна на нормативната уреда,
свързана с ползването от горите
ЗС настояват акумулираните средствата от
фонд „Инвестиции” да могат да се използват,
както за строеж на нови горски пътища, така и за
поддържането на съществуващата и изграждането на нова ГПМ и инфраструктура.
Заинтересованите страни в лицето на дърводобивните и дървопреработвателни фирми
настояват да се създадат комисии към МЗХ, ИАГ
и РДГ, които ежегодно да осъществяват контрол
по отношение на изискванията за фирмите, кандидатстващи по реда на „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дей49
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което е свързано с определянето на приоритетите за развитие в съответната община и поставените искания.
Третата особеност при МГП в община Велинград е повишената обществена активност
и критичното отношение към проблемите в горите, което се вижда и от факта че сравнително
висок брой искания са поставени към държавната горска администрация и те са свързани с нетърпяща отлагане необходимост от актуализация на нормативната база за горите. Както се посочи основна част от исканията на заинтересованите страни са поставени към изпълнителната
власт в лицето на МЗХ-ИАГ, респективно към ТП
на Държавните предприятия – ДГС и ДЛС. Към
ИАГ-РДГ – са поставени 62 % от исканията
(31 бр.), а към ТП ДГС/ДЛС – 72 % от исканията.
(36 бр.). Към Общината са поставени едва 6 бр.
искания (12 %).
Най-активни в работните срещи заинтересованите страни, поставящи искания, са:- Община
Велинград – 29 бр. (в 58 %); частни предприемачи и фирми – 17 бр. (34 %); от собственици на
гори – 9 искания (18 %); ЛРД – 8 бр.(16 %); РИОСВ – 7 бр. (14 %); лесовъди и общественици –
8 бр. (16 %).
От анализите се вижда, че по-голямата част
от исканията са насочени предимно за промяна и
актуализация на несъвършената нормативната уредба за горите. Заинтересованите
страни посочват, че въпреки наличие на текстове в нормативните документи за природосъобразно и устойчиво стопанисване на горите, те не се спазват, както и че в едни и същи
нормативни документи има противоречиви текстове и разминаване. Заинтересованите страни
дават доста рационални предложения за промяната на различените по ранг и значимост нормативни документи, както и допълването им.
Трябва да посочим, че необходимостта от
своевременна и качествена актуализация на нормативната уредба за горите е възможна само с
прякото участие на ЗС в процеса, като МГП е
една твърде удачна форма за това. Проблемите
в горския сектор, макар да изглеждат твърде
общи, имат своите особености и различия в съответната община. Участието на страните в процеса на планиране, както и по-дългия период на
това планиране дава възможност да се очертаят
проблемните точки и конфликти в съответната
община и да се предложат конкретни решения.
Видно е, че от най-съществено значение за участниците в процеса са промените в нормативната
уредба за горите. Участието на страните в МГП
дава възможност да се вземат решения, с което
да се намали политическото и икономическо влияние върху горския сектор, а от там и да се запазят и подобрят горите и горските територии. Даването на възможности за вземане на решения
за развитието на горите и горския сектор на пониските административни нива на управление,
чрез използване на възможностите на МГП ще

доведе до облекчаване на и без това тромавите
процедури въведени със закони, правилници и
наредби. Решаването на проблемите на ниво община ще даде действително възможност за демократичност и децентрализираност на воденето на управлението и стопанисването на горите. Така и нормативната уредба ще бъде опростена и сведена до регламенти, директиви и
други насочващи документи.
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STAKEHOLDER’S FINAL MATRIX AND POLICY ACTIONS FOR FOREST
DEVELOPMENT ON THE TERRITORY OF VELINGRAD MUNICIPALITY
Ivan Paligorov, Vassil Stiptzov, Emil Galev, Stanislava Kovacheva, Elena Dragozova,
Ivajlo Ivanov, Neno Aleksandrov, Martin Borisov
University of forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The process of Plan for forest development on the territory of Velingrad municipality elaboration has been started in
2012 in the framework of INTEGRAL Project. The 50 stakeholder’s issues were discussed during the 9 workshops in the
period 2012-2015. On this basis the main forest management goal and forest development priorities on the territory of
Velingrad municipality were discussed and formulated. The results of issues analysis shows that the biggest number of
issues are intended to forest regulation improvement and political pressure on forest management decreasing, forest management improvement in a transparency environment. On the next places are the problems concerning forest professional
training and personal forest education, forest regulation for forest protection improvement, incl. biodiversity and landscape
protection, forest business development environment improvement. The process of forest development plan elaboration
on the municipality level is strongly supported by stakeholders as a good practice for problems and conflicts solving during
the planning process. This kind of planning intended to harmonize on municipality level strategic documents on national
and regional level with stakeholder’s issues.
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Резюме

В настоящата разработка се прави анализ на управлението на горите – собственост на физически лица на
територията на Регионалните дирекции по горите Ловеч и Велико Търново за периода 2001-2013г. по няколко
показателя: площ, вид гори и ползване на дървесина. Целта на изследването е да се проследи ефективността на
досегашната организация и управление на горите след периода на преструктуриране и възстановяване на различните видове собственост в България. Главният акцент е свързан с ползването на дървесина от горите на физически лица, като са анализирани тенденциите в тази насока и е направено сравнение с ползването на дървесина
от горите - държавна собственост. Използвани са данни от отчетни форми, представени от РДГ Ловеч и РДГ Велико Търново. На база направените изследвания са дадени препоръки за бъдещето развитие, управление и организация на горите на физически лица.
Ключови думи: управление, организация, гори на физически лица, ползване на дървесина.
Key words: organization, private forests of physical persons, timber harvest.
JEL: Q23, R.

Предмет на изследване е ползването на
дървесина от горите – собственост на физически лица през периода 2001–2013 г.
Цел на изследването е да се анализират
тенденциите в горите – собственост на частни
физически лица по показателите: промяна в
площта и вида гори и ползването от тях и на
тази база да се дадат препоръки за по-добро
стопанисване на тези гори.
За реализиране на поставената цел са
поставени за решаване следните задачи:
1. Да се установи относителният дял на
площта на горите - собственост на физически лица на територията на РДГ Ловеч и РДГ Велико Търново, спрямо общата площ на горските територии, собственост на физически лица в България.
2. Да се анализират тенденциите в ползването на дървесина от горите, собственост на физически лица в обекта на
изследване.
3. Да се направят препоръки, свързани с
управлението и организацията на горите, собственост на физически лица.
Изследването е направено по данни, предоставени от Изпълнителната агенция по горите, които са обработени и анализирани с помощта на ЕХСЕL на Microsoft. То няма претенции да представи всички аспекти на управлението на маломерните горските имоти. Направена
е сравнителна оценка на ползването на дървесина от горите, собственост на физически лица
в тези региони – един актуален и важен въпрос,
без да се смята, че всичко е изчерпано. Изследването е съобразено с нормативната база към
30 януари 2015 г.

Увод
Горите на България се възприемат от българското общество като част от националното
богатство и идентичност. Техните икономически, социални и екологични функции са от
важно значение за устойчивото развитие на обществото и за подобряване условията на живот, особено в селските и планински райони. В
голяма степен тези функции са незаменими не
само в национален, но и в глобален аспект.
В страната след 1989 г. поради политическите и икономически промени горският сектор
премина в период на реформи, насочени към
функциониране в условия на пазарна икономика и плурализъм на собствеността. Така
също, растящото потребление на дървесина и
новите по-големи изисквания към управлението
на горите, неизбежно налага да се разглежда
въпроса за управлението на частните гори. От
друга страна, липсва устойчив стопански интерес към раздробените и малки частни гори, поради ниските доходи и рентабилност от тези
горски имоти, лошата пътна инфраструктура,
недостатъчната подкрепа от страна на държавните институции, както и нарастващите изисквания за устойчивото им стопанисване.
Поради значимостта на този проблем в
това изследване се прави анализ на управлението на горите – собственост на физически лица
на територията на две регионални дирекции по
горите (РДГ) Ловеч и Велико Търново.
Обект на изследване са горите – собственост на физически лица на териториите на РДГ
Ловеч и РДГ Велико Търново. Изборът е обусловен от значимия дял на маломерните частни
гори на териториите на тези две дирекции.
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вица, Павликени, Елена, Полски Тръмбеш, Златарица, Лясковец, Стражица, Сухиндол, Свищов, Габрово, Трявна, Севлиево, Дряново.
Почти 90 % от горите на територията на
РДГ Ловеч и Велико Търново са съставени от
широколистни дървесни видове. Многообразието на дървесните видове се определя от основните представители - бук, цер, зимен дъб,
благун, габър, липа, дива череша, явор, ясен,
брекиня, червен дъб, акация, топола, както и от
иглолистните - бял и черен бор, смърч, дуглазка
ела и други.
Основните критерии при анализа на
обекта на изследване са площното разпределение на горите по видове собственост и по вид
гори.
Към 31.12.2013 г. разпределението на горите по вид гори на територията на двете регионални дирекции е както следва:
иглолистни 51 110 ha (11 %);
широколистни
високостъблени
168 846 ha (39 %);
издънкови за превръщане 130 500 ha
(30 %)
нискостъблени 89 052 ha (20 %).
Конкретното разпределение на горите по
площ на физически лица в разглежданите регионални дирекция в структурно отношение за периода 2001 –2013 г. е показан на фиг. 1.

1. Определяне и характеристика на обекта на
изследване
По данни от Националният статистически
институт 35,7 % от решенията за признаване на
недържавна собственост са издадени за териториите на РДГ Ловеч и РДГ Велико Търново.
От тях 37,3 % са имоти, с площ по-малка от
20 dka [1]. Така също към 01.01.2014 г. 29,9 %
или 1/3 от площите горската територия - собственост на физически лица в България са на територията на тези две регионални дирекции.
Останалите 2/3 от горската територия, собственост на физическите лица е разпределена
между другите 14 регионални дирекции в страната. Именно, поради тази причина е избран
обекта на изследване в тези две регионални дирекции.
РДГ Ловеч осъществява контрол върху горите в област Ловеч на територията на 18 общини: Гулянци, Никопол, Белене, Левски, Пордим, Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пелово, Червен бряг, Луковит, Ябланица,
Тетевен, Угърчин, Ловеч, Летница, Троян и Априлци.
РДГ Велико Търново осъществява контрол
върху горите в област Габрово и Велико Търново, които попадат на територията на следните 14 общини: Велико Търново, Горна Оряхо-

a)
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б)
Фиг. 1. Разпределение на площите по видове собственост на територията на: а) РДГ Ловеч; б) РДГ Велико Търново

Установи се, че относителния дял на частните гори, собственост на физически лица на
територията на РДГ Ловеч през 2001 г. е
29,05 % от общата горска площ през 2001 г. До
2010–2011 г., той нараства до 35,9 %, т.е. увеличение от 6,89 %. В периода след 2008 г., когато законодателно приключи процеса на възстановяване на горите, промените в площите на
горите на физически лица вече са незначителни
През 2013 г. се установява намаление с
3,47 % на относителния дял и той достига до
32,50 %. Спадът се дължи на обстоятелството,
че през периода 2012–2013 г. се извършиха редица разпоредителни сделки с горите на физически лица и те вече са собственост на юридически лица и държавата. Така също се установява и увеличение на общата площ на горите,
но това увеличение е предимно в площите –
държавна собственост.
Средно за периода 91 % от възстановените гори на физически лица на територията на
РДГ Ловеч са съставени основно от широколистни дървесни видове, като от тях 28 % са широколистни високостъблени и само 9 % са гори от
иглолистни дървесни видове [8].
Основните тенденции на промяна в разпределението на частните гори по видове гори в
периода 2001–2013 г. на територията на РДГ
Ловеч са, че в годините площите на иглолистните гори намаляват, а горите от широколистни
видове се увеличават, независимо от произхода им. Увеличение на площите на широколистните гори се забелязва, както в семенните,
така и в издънковите за превръщане и нискостъблените. Най-голямо увеличение на площите

се забелязва при горите, стопанисващи се като
нискостъблени, за издънково възобновавяне.
От структурното разпределение на горите
на територията на РДГ Велико Търново се констатира, че тук динамиката на възстановяване
на гори на физически лица е по-малка, като в
началото на възстановителният процес през
2001 г. тези гори са били 24,12 %, през 2009 г.
са се увеличили до 27,80 %, а през 2013 г. са
24,56 % от общата горска площ. Нарастването
на териториите на горите на физически лица е
3,68 % до 2009 г., а след това спада до 0,44 %
през 2013 г.
И в този район горите на физически лица
са съставени предимно от широколистни дървесни видове, средно за разглеждания период – 90 %, като от тях 25 % са от широколистни високостъблени. Само 10 % от горите на
физически лица са гори от иглолистни дървесни видове.
Тенденцията в установените промени в
площите на горите, собственост на ФЛ на територията на двата изследвани обекта може да се
раздели на два етапа:
В периода 2001–2008 г. се осъществява
реституционният процес и горите на ФЛ нарастват, както по площ, така и като относителен
дял.
В периода след 2008 г., когато законодателно приключи процеса на възстановяване на
горите, промените в площите на горите на физически лица са незначителни, като спада през
2012–2013 г. се дължи на това, че гори на физически лица чрез различни сделки преминават
в ръцете на юридически лица и държавата,

55

АНАЛИЗ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ГОРИТЕ – СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА НА …

както и поради факта, че общата площ на горите се увеличава предимно по отношение на
горите държавна територия.
Разпределението на частните гори по вид
гори в периода 2001–2013 г. на територията и
на двете регионални дирекции е в насока площите на иглолистните гори да намаляват, а горите от широколистни видове да се увеличават,
независимо от произхода им. Увеличение на
площите на широколистните гори се забелязва,
както в семенните, така и в издънковите за
превръщане и нискостъблените. Най-голямо
увеличение на площите е при горите, стопанисващи се като нискостъблени, за издънково възобновавяне.

Основен показател за качеството на управление на горите на физически лица и степента на ангажираност на собствениците в стопанисването на своите гори е ползването на
дървесина. 42,72 % от ползването от гори на
физически и юридически лица на територията
на България е от имоти в териториалният обхват на двете регионални дирекции, като средно
70 % от това ползване е добивът на дърва за
горене от широколистни дървесни видове.
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2. Анализ на ползването на дървесина от горите - собственост на физически лица на територията на РДГ Ловеч и РДГ Велико Търново
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Фиг. 2. Динамика на ползването на дървесина на 1 ha от държавните гори и горите на ФЛ за територията на страната,
РДГ Велико Търново и РДГ Ловеч за периода 2001–2013 г.

Както може да се види от горната графика,
докато ползването на 1 ha от държавните горски територии, на територията на РДГ Велико
Търново и РДГ Ловеч, запазва тенденцията установена за цялата страна и варира в малки
граници от 1,01 m3/ha през 2001 г. за РДГ Ловеч
до 2,12 m3/ha през 2012 г. за РДГ Велико Търново, то ползването от горите на физически
лица е изключително динамично.
В началото на процеса на реституцията
ползването от горите на физически лица е сравнително малко, но още през 2004 г. ползването
на 1 ha рязко се увеличава, като достига и надминава стойностите на средния годишен прираст за издънковите гори за превръщане
2,5 m3/ha и се доближава до стойностите на
средния годишен прираст за широколистните

високостъблени гори, посочени в Националната стратегия за развитие на горският сектор в
Република България за периода 2013–2020 г.
За РДГ Ловеч през 2004 г. ползването от
горите на физически лица на 1 ha е 3,83 m3, а
за територията на РДГ Велико Търново е
2,91 m3. До 2008 г. включително тенденцията за
ползване от горите на физически лица над и
около средния годишен прираст за широколистните високостъблени гори се запазва, като
през 2006 г. достига до 4,24 m3/ha за горите на
територията на РДГ Ловеч и 4,22 m3/ha за горите на територията на РДГ Велико Търново.
Разпределението на добитата дървесина
по видове собственост за двете дирекции е
представено на фиг. 3.
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а)

б)
Фиг. 3. Разпределение на добитата дървесина по видове собственост за периода 2001–2013 г. на територията на:
а) РДГ Ловеч; б) РДГ Велико Търново

Както може да се види от фиг. 3б най-голямо ползване на територията на РДГ Велико
Търново се реализира през 2012 г. и 2013 г., когато съгласно ЗГ се либерализира издаването
на позволитени за сеч и на частните лесовъди
с висше образование им са дадоха права да издават позволителни за сеч, а контролните функции по извършване на лесовъдски дейности в

горите собственост на ФЛ се съсредоточиха изцяло в РДГ, като единствена оправомощена за
това институция.
В периода 2001 г. до 2004 г. темповете при
ползване от горите на физически лица нараства
лавинообразно и през 2005 г. това ползване се
изравнява с ползването от държавните горски
територии, при условие, че площта на частните
гори е 26 % от общата структура на горите на
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територията на РДГ Велико Търново, а държавните гори са 64 %. В следващите три години
2006 г. до 2008 г. ползването от горите на физически лица надхвърля ползването от държавните гори със средно 45 хил. m3 годишно.
Следва спад на ползването в следващите три
години 2009 2011 г. и през 2012 г. и 2013 г. стойностите на добива пак достигат нива, близки до
тези на държавните горски територии, при условие, че съотношението държавни-частни гори
се е запазило през целия изследван период и
през 2013 г. е 64 % за държавните гори и 24 %
за горите на физически лица.
Същата тенденция на по-голямо ползване
от горите на физически лица се наблюдава и в
района на РДГ Ловеч, като още през 2003 г.
стойностите на ползваната дървесина от частните гори се изравнява и надминава стойностите на ползването от горите държавна територия, при условие, че съотношението по площ
държавни-частни гори е 50 % за държавните
гори и 34 % за частните гори. В периода от
2004 г. до 2008 г. на територията на РДГ Ловеч
добива от горите на ФЛ е най-висок, като добитото количество от тези гори е два пъти повече
от добитата дървесина от държавните гори.

Едва през периода 2011–2013 г. ползването от горите държавна територия надвишава
ползването от горите на физически лица, което
се дължи най-вероятно на факта, че зрелите
гори, собственост на физическите лица са на
изчерпване.
При сравнение на ползването от горите,
собственост на физически лица в национален
мащаб и на територията на разглежданите регионални дирекции може да се отрази, че при
площ 29 % на горите на физически лица на територията на двете дирекции, средното ползване през разглеждания период е 39 %. През
2001 г. ползването на територията на двете изследвани регионални дирекции от горите на ФЛ
е 22 % от общото ползване от горите на ФЛ на
територията на страната, през 2009 г. достига
до 48 % от общото ползване и през 2013 г. ползването е 38%.
Разпределението на ползването от гори на
физически лица за територията на РДГ Ловеч,
РДГ Велико Търново и останалите регионални
дирекции в количествено и структурно отношение е дадено на фиг. 4.

а)
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б)
Фиг. 4. Разпределение на добитата дървесина от горите на физически лица за територията на РДГ Ловеч,
РДГ Велико Търново и останалите РДГ за периода 2001–2013 г. а) количество, m3; б) структура, %.

Добивът от горите на ФЛ на територията
на РДГ Ловеч и РДГ Велико Търново следва общата тенденция за страната, като има и своите
специфични особенности. Най-голямо общо
ползване за страната от горите на физически
лица се установява за 2006 г. и 2007 г., като
през този период добивът на територията на
РДГ Ловеч също е най-голям, съответно
277 407 m3 и 239 909 m3, а за територията на
РДГ Велико Търново е един от най-големите,
съответно 225 013 m3 и 216 872 m3. Следващото увеличение на добива, както за страната,
така и за двете изследвани области е през
2012 г. и 2013 г.
От 2009 г. ползването от горите на физически лица на територията на РДГ Ловеч навалява, докато за територията на РДГ Велико
Търново количеството добита дървесина се е
увеличила.

На фиг. 5 е показана тенденцията в ползването от горите на физически лица на териториите на РДГ Ловеч и РДГ Велико Търново и
краткотрайна прогноза на ползването през
2015 г. и 2016 г.
През 2016 г. при запазване тенденциите на
пазара и наличие на достатъчно дървесина от
горите на физически лица, подходяща за извършване на добив по краткосрочната прогноза се
очаква добивът на дървесина от тези гори на
територията, както на РДГ Ловеч, така и на територията на РДГ Велико Търново да е около
210 000 m3 от широколистни дървесни видове и
около 20 000 m3от иглолистни дървесни видове. Очакванията през 2016 г. са отсечената
широколистна дървесина да се реализира основно за дърва за горене, около 200 000 m3.
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Фиг. 5. Прогноза в ползването от горите, собственост на физически лица за а) РДГ Ловеч и
б) РДГ Велико Търново до 2016 г.

2.

Изводи и препоръки
1.

Понастоящем 1/3 от площите горската територия – собственост на физически лица
в България са на територията на тези две
регионални дирекции. 35,7 % от решенията
за признаване на недържавна собственост
са издадени за териториите на РДГ Ловеч
и РДГ Велико Търново. От тях 37,3 % са
имоти, с площ по-малка от 20 dka;
60

Установи се, че разпределението на горите
по вид гори на територията на двете регионални дирекции е както следва: иглолистни 51 110 ha (11%); широколистни високостъблени 168 846 ha (39%); издънкови за
превръщане 130 500 ha (30%); нискостъблени 89 052 ha (20%).
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3.

4.

5.

Установи се, че промените в площите на
горите, собственост на ФЛ може да се раздели на два етапа: В периода 2001–2008 г.,
когато се осъществява реституционният
процес и горите на ФЛ нарастват, както по
площ, така и като относителен дял. В периода след 2008 г., когато законодателно
приключи процеса на възстановяване на
горите, промените в площите на горите на
физически лица са незначителни. Спадът
се дължи на обстоятелството, че през периода 2012–2013 г. се извършиха редица
разпоредителни сделки с горите на физически лица и те вече са собственост на
юридически лица и държавата. Така също
се констатира и увеличение на общата
площ на горите, като това увеличение е
предимно в площите – държавна собственост.
Разпределението на частните гори по вид
гори в периода 2001–2013 г. на територията и на двете регионални дирекции е в насока площите на иглолистните гори да намаляват, а горите от широколистни видове
да се увеличават, независимо от произхода им. Увеличение на площите на широколистните гори се забелязва, както в семенните, така и в издънковите за превръщане и нискостъблените. Най-голямо увеличение на площите е при горите, стопанисващи се като нискостъблени, за издънково възобновавяне.
При установени данни, че около 65 % от горите на физически лица територията на
двете регионални дирекции са с издънков
произход и техния среден годишен прираст
е около 2 m3, а тенденциите в ползването
се запазят и варират около и над годишния
прираст за широколисните високостъблени
гори, които са около 25 %, то очакванията
са горите на физическите лица на изследваната територия скоро да променят основно своята структура по възраст и да

6.

7.

станат предимно млади гори на възраст до
20 г.
Във връзка с горният извод може да се направи препоръка консултациите, насочени
към собствениците на гори да са основно в
посока възможности и задължителни
мерки за отглеждане на млади насаждения
и подобряване с тези мерки структурата и
устойчивостта на горите.
Да се инициират временни сдружения
между собствениците на вече млади гори,
които са на близки територии или в общи
масиви за отглеждане на насажденията,
без материален добив и ползване на европейски субсидии, отпускани за подобряване на екологичните ползи от горител
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ANALYSIS OF THE MANAGEMENT OF THE FORESTS OF PRIVATE PERSONS ON
THE TERRITORY OF THE DIRECTORATES LOVECH AND TARNOVO
Yoana Hinkova1, Daniela Georgieva2
Regional directorate of Forestry Lovech, Bulgaria
2
University of Forestry, Sofia, Bulgaria

1

Abstract
In the present work, an analysis is made of the management of the private forests owned by physical persons on
the territory of the Regional directorates of forestry for the period 2001-2013. The main indices used were area, forest type
(conifer forests, broadleaved high forests, coppices, locust and poplar plantations) and timber harvest. The investigation
aims to evaluate the efficiency of the management of forests in the first decade after the forest ownership restitution in
Bulgaria and the resulting forest sector reform. The main accent is put on the logging in the forests of private persons. A
trend analysis and a comparison with the timber harvest in the state-owned forests has been made. The main data source
are the accounts of the directorates Lovech and Tarnovo. Based on the investigation results, proposals are made concerning the development, the management and the organization of the private forests of physical persons.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОСТРАНСТВЕНАТА СТРУКТУРА В СТОПАНИСВАНИ
ИГЛОЛИСТНИ ГОРИ
Калин Карамфилов
Лесотехнически университет, София
Резюме
Проучванията върху структурата на гората, представляват основна цел в съвременните лесовъдски изследвания. Възможностите за влияние върху структурата на насажденията са предпоставка за устойчивото им стопанисване, с цел постигане на природосъобрано състояние и удовлетворяване на многоцелевите изисквания на съвременното лесовъдство. С развитието на концепциите за устойчиво и природосъобразно стопанисване на горите
се развиват и методите за оценка на структурите им. От изучаването на разпределенията на различни структурни
атрибути, съвременните методи се развиват до възможностите чрез различни индекси да се характеризират и
симулират различни състояния на горските структури. Върху основата на индекси за разнообразие, взаимствани
от други научни направления, но приложени в изцяло лесовъдски аспект се проучват нивата на разнообразие в
горите. Разпределенията и индексите характеризиращи различни честотни характеристики на структурата са недостатъчни за цялостното проучване на структурната комплексност, за допълнение на което се явяват индексите
на пространствено разнообразие. В настоящето проучване са използвани индекси за пространствено разнообразие, като допълнение на широкоизвестни и прилагани методи за характеристика на горите. В изборните гори на
учебно-опитно горско стопанство Юндола, въз основа на измервания на пробни площи по метода Шмид-Хаас, е
направен анализ на структурата им. Използваните методи и резултати могат да се използват за основа на вземането на решения за лесовъдски намеси и насоки по стопанисването им.
Ключови думи: структура на гората, пространствени индекси.
Key words: forest structure, spaitial indeces.
JEL: Q23.

В последните десетилетия са създадени и
развити, различни индекси характеризиращи
пространствената горска структура [15]
Според Gadow (1999) и Pommerening (2002)
алфа разнообразието се подразделя на разнообразие на дървесните позиции, видово разнообразие и разнообразие в дървесните размери.
Разнообразието в дървесните позиции отразява,
в малка степен, къде моделът на дървесните локации е равномерен, клъстериран, случаен или
комбинация от тях. Видовото разнообразие е фокусирано върху пространственото ранжиране на
видовете, докато разнообразието в размерите,
включва пространственото им подреждане, например диаметри и височини. Pommerening (2006)
изследва набора от индекси, покриващи и трите
аспекта на алфа разнообразието, как описват и
симулират пространствената структура.
Повечето структурни индекси изучават и
обясняват само хоризонталната пространствена
структура и приемат, че вертикалния аспект е съответно зависим от хоризонталния.
Gadow и Hui (2002) развиват група от индекси, базирани на кварталните зависимости (на
най-близкият съсед), които се пресмятат в малък
мащаб и пространственото разпределение на
дървесните атрибути. Техният подход е подобен
на описващите химическата структура на молекулите и в това те фокусират оценяването на непосредствените съседи за всяко дърво или отделна точка от горското насаждение. Индивидуалната стойност на индекса тогава е определена

I. Въведение
Съвременното разбиране на пространствената структура на гората е една от ключовите
предпоставки за устойчивото стопанисване на
смесените разновъзрастни гори. Растежът на
дърветата е реакция от тяхното пространствено
разположение и същевременно растежните процеси повлияват пространствената структура,
както и всички биотични и абиотични, човешки
фактори, влияещи върху промените в горската
структура [18]. Доброто разбиране на тези зависимости и тяхната оценка са от особена важност
за стопанисването, както от стопанска, така и от
екологична гледна точка. Съществува строга зависимост между пространствената горска структура и обилието на определени животински видове, изучаването, симулирането и синтеза на
такива структури, позволява сравняването на съществуващи към идеализирани структури, за да
се създадат нови хабитати за тези видове. Нарастващата хетерогенност на хоризонталната и
вертикалната структура е свързана с високия
брой видове и насаждения с висока екологична
стабилност. Лесовъдските намеси могат да променят структурата на насажденията, следователно имат важна роля в осигуряването на разнообразието и екологичната стабилност [20]. Съществува нарастващо търсене на пространствени данни за дърветата, като част от различни
растежни симулатори, модели и различни софтуерни продукти [17].
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за всяко дърво или точка от насаждението. Тяхната алгоритмична структура е много подобна на
тази от индексите за конкуренция зависими от
разстоянията, което прави тази група от индекси
особено удобна за симулации на пространствена
горска структура. Друго предимство е лесното
събиране на данни за тези индекси по време на
горските инвентаризации [10]. Кварталните индекси са удобни за използване поради възможността да се избира броя на съседите, а не да се
използва само фиксиран брой такива. Те са точково или дървесно базирани, точково базираните
са с предимство, поради използването на данни
от инвентаризации. Дървесно базираните индекси са резултат от индексните стойности за
всяко дърво от насаждението. Важен принос на
Гьотенгенската група в тяхното изучаване са направените разпределения на индексните стойности, като фундаментална единица за информация по – точно, отколкото средната им стойност, като повечето предишни подходи за изграждане на структурни индекси [18].
Според Pommerening (2002) индексите могат да се разделят на: дистанционно – независими и дистанционно – зависими, по отношение
на измерваните атрибути. Докато първата група
развива структурата на насаждението, без каквито и да е пространствени отношения, следващата група, може да се подраздели на: (1) индивидуални или самостоятелни дървесни параметри основани на съседните взаимоотношения,
изчислени за малки разлики в биоразнообразието; (2) дистанционно – зависими измервания
описващи горската структура на ниво насаждение; и (3) непрекъснати функции. Отделните индивидуални дървесни параметри имат допълнително предимство, могат да се оценяват лесно
при горските инвентаризации. Pommerening
(1997), Pommerening и Schmidt (1998) и
Pommerening и Gadow (2000) развиват изпълнението на пробният метод „структурна група на четирите” и стандартната фиксираната площ, общо
използвана в горските инвентаризации касаеща
тези променливи и намират двата метода за използваеми и с приемливо малка пробна грешка.
Това предполага възможността да се интегрират
структурните индикатори в горските инвентаризации и мониторинг.
Fuldner (1995) изследва структурните променливи за различни горски насаждения и за различни подчасти от тях, както и за основни дървесни видове в насажденията във всяко подразделение, преди и след сечи. Той прави сравнение между подразделенията, между два главни
дървесни вида във всяко подразделение и оценява промените в структурата причинени от
сечта. Този подход би могъл да се използва за
избор на особени насаждения, като референтни
и отразяващи типични или желани пространствени структури. Проучвания в естествени резервати също е начин за определяне на типични
структури, в следствие от естественото развитие

на гората. Неудобството на този метод е предполагането на еднородност в структурата на насажденията, но няма насаждение, което да е еднакво
на друго в природата, както и не е възможно установяването на пробни площи за референтни.
За преодоляване на този проблем Pommerening
(1997), предлага използването на компютърна
симулация за сравняване между наблюдаваните
структурни променливи и тези очаквани в случайна гора. Използвайки случайни пермутации, е
възможно изчисляването на тест критерии, който
може да се използва за развитие на разликите
между наблюдаваните и очаквани структури.
Предимство на метода е, че видовата подредба
и другите дървесни атрибути от насажденията,
което се проучва се използват за получаване на
референтно, за разлика от друго от друго място.
Случайността, като референтна е често използвана в статистиката и лесна за определяне. Този
подход е използван в редица от проучвания като,
Clark and Evans, 1954; Zenner and Hibbs, 2000. С
използване на случайността за заместител на естествеността е възможно да се определи колко
от стойността на структурната променлива в определено насаждение, се различава от теоретично референтната и да се определи причината
за това [15].
Важен аспект от използването на тези методи е определянето, по – точно намаляването
на влиянието на така наречения „граничен
ефект”, отнесен към структурните параметри, които са дистанционно - зависими. Проблема е в
това , че съседните взаимодействия не са напълно представени в границата на насаждението
или пробната площ, когато потенциалните съседи са извън площта. Съществуват различни
методи за корекция на този ефект, Pommerening
и Stoyan (2006) обобщават предлаганите методи,
подчертавайки значението на тези корекции особено при използването на малки пробни площи
или такива с малък брой пробни дървета. A.
Lilleleht et al (2014) също разглеждат различните
методи за корекция на граничният ефект, като
представят и тестват нов метод за намаляване
на ефекта за кръгови пробни площи, базиран на
реконструкционна техника. Използвайки подход
използван и от Pommerening и Stoyan (2008), на
база структурни променливи от действителни измервания, извършват симулационна реконструкция със същите характеристики за гранична
площ извън границата на пробната площ.
II. Обект и цел:
Целта на настоящето проучване е да се направи характеристика на пространствената структура на иглолистни гори, стопанисвани с цел
превръщането им в изборни. За изясняване на
нуждата от пространствени данни при оценка на
структурата на гората са използвани и общо известни и широко използвани методи.
Обектите на проучването бяха избрани, въз
основа на вече проведено изследване по метода
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Шмид-Хаас в изборните гори на УОГС „Юндола”
(Рафаилов, Лазаров и кол, 1999). Рафаилов, Лазаров и кол. (1999) залагат неравномерна пробна
схема от контролни пробни площи (КПП) в изборните гори на стопанството с цел проучване пригодността на метода за инвентаризация. На тази
основа бяха измерени повторно същите КПП,
като към основните измервани атрибути бяха добавени нови, с цел комплексно проучване на
структурата на иглолистните гори.

gj – кръговата площ на дървото с ранг j;
j – ранг на дървото според диаметъра на
гръдна височина подредени във възходящ ред от
1, ..., n;
n – общ брой дървета.
Индексът
STVI
е
разработен
от
Staudhammer and LeMay (2001). Базиран е на вариацията на диаметъра на дърветата в насаждението.
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III. Методи
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Данните за структурните атрибути са получени от измервания на КПП заложени в две местности на УОГС „Юндола” (м. Черновец и м. Бъзеник), по метода на Шмид-Хаас (1963). Повторното измерване след първото от 1998 г. е 2012–
2013 г. Данните за всяко отделно дърво във
всяка КПП съдържат разстояние до центъра и
азимут, което позволява определянето на техните координати.
За анализа на пространствената структура
на иглолистните гори са използвани групата от
индекси използвани от Pommerening (2002), като
допълнение за преход от досега прилаганите
подходи за оценка на структурните характеристики са използвани и оценки на диаметрални разпределения, статистически оценки към дадено
разпределение и индекси оценяващи хетерогеността на горите на база диаметрални разпределения.
Последващи изчисления за пространствените индекси са извършени с програмата
СRANCOD 1.3 [18, 19].
Всички статистически анализи са направени
със свободния софтуер R-statistical software
(www.r-project.org). При статистическата обработка на данните от измерванията са използвани
следните критерии, R-кодовете на които са взети
от учебника по Биостатистика [3]:
Проверка вида на вероятностното разпределение – критерият на Shapiro–Wilk и
на Kolmogorov–Smirnov.
Приложен е непараметричният аналог
на еднофакторния дисперионен анализ
– анализът на Wilcoxon Rank Sum Test.
Синхронността във варирането на изчислените индекси е изследвана чрез
корелационен анализ.
Индексът на Gini се прилага като мярка за
оценка хетерогенността на популациите [11]. Изчисляването на индекса на Джини не изисква определяне на диаметъра в степени на дебелина.
Индексът на Джини количествено оценява отклонението от перфектно равенство и има минимална стойност нула, когато всички дървета са с
еднакъв размер, и теоретична максимална стойност единица.
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p1 = 2.4094, p2 = 0.5993, m = 1.1281 ,
2
SDbhu
– теоретичното вариране на разпре-

делението на броя на дърветата по диаметър
при равномерно (uniform) разпределение; теоретичното варирането на разпределението броя на
дърветата по диаметър при бимодално разпределение;
2
SDbh
– действителното вариране по диаметър, претеглено чрез 𝑏𝑎𝑖 ;
𝑏𝑎𝑖 – кръговата площ на дървото 𝑖 , m2;
𝑑𝑖 − диаметъра на гръдна височина на
дървото 𝑖 , cm;
𝑑̅ – средният диаметър, cm;
𝑏 – максималният измерен диаметър, cm;
𝑎𝑖 –минималният измерен диаметър, cm.

Предимството на този индекс е, че за разлика от други индекси например този на Shannon,
неговата стойност не се влияе от възприетите
степени на дебелина. STVI се основава на разсейването на относителната кръговата площ на
хектар по отношение диаметъра на дърветата
спрямо отклонението от максималното разнообразие в насаждение с равномерно разпределение на дърветата по диаметър. При изчисляването на индекса STVIdbh се използва кръговата
площ като тегловен коефициент за всяка степен
на дебелина за по-добро отразяване въздействието на по-големите дървета в насаждението.
Стойностите на индекса са в интервала между 0
до 1.
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Индексът на Clark and Evans (R) – е известен и като агрегацияоннен индекс на Clark and
Evans (1954). През петдесетте и шестдесетте години на XX век многобройни променливи са развити да разкриват аспектите на променливите от
дървесни локации, като отделна стойност. Пример за това е агрегационният индекс.

Индексът на Dbh Diferentiation (Тij) и Н
Diferentiation (Нij) – индексът на диаметралната
диференциация дава размерната разлика на съседните дървета в непрекъсната скала и описва
пространственото разпределение на дървесните
размери. За всяко i-то и неговите n=3 най-близки
съседи i(i=1…n) диаметралната диференциация
се определя като:

Tij  1 

minDBH i , DBH j 

max DBH i , DBH j 

;



Ti  0,1;

R 

Стойностите на индекса нарастват с нарастване на средната разлика между съседните
дървета. Т=0 означава, че съседните дървета са
с еднакви размери. Този индекс е базиран на
двойките от референтни дървета – първо, второ
или трето най-близко дърво. За изчисляване на
диаметралната диференциация за цялото насаждение, всички стойности се сумират и разделят на броя дървета, така че три отделни броя
Т1, Т2, Т3 описват размера на разликата от съседни дървета, вземайки първото, второто и третото най – близко. Стойностите могат да се интерпретират като:
1. малка диференциация – стойности
0,0 <Т<0,3, дърветата с най-малки диаметри са
70 % или повече от съседните дървесни размери;
2. средна диференциация – стойности
0,3 <Т<0,5, дърветата с най-малки диаметри са
50 – 70 % от съседните дървесни размери;
3. голяма диференциация – стойности
0,35 <Т<0,7, дърветата с най-малки диаметри са
30–50 % от съседните дървесни размери;
4. много голяма диференциация – стойности
0,7 <Т<1,0 дърветата с най-малки диаметри са
по-малко от 30 % от съседните дървесни размери.
Същата формула и принцип на действие
може да се използва и по отношение на височините между най-близките съседи. Тогава индекса
се нарича индекс на диференциация на височините (Нij).
Mingling index (Мi) – е индекс характеризиращ смесването на видовете в съседните групи
от дървета. (Мi) дава пропорцията от n=3 найблизки съседи i(i=1…n) на i-то референтно
дърво, което не принадлежи на същия вид , като
референтното дърво i. В група от три съседни
дървета („структурна група на четирите”) Мi може
да приема четири възможни стойности (0,00;
0,33; 0,67; 1,00) [15]. За изчисление на стойността
за цялото насаждение, всички Мi стойности се събират и делят на броя на дърветата по-големите
средни Мi означават по-голяма диференциация в
смесването. Малките стойности индикират голями групи от еднакви по състав и с последваща
сегрегация насаждения [13].

Mi 

r observed ;
E r 

E r  

R  0,2.1491;

1

N
2.
A

;

Където robserved представя средните разстояния от дърветата до техните най-близки съседни
дървета в дадено насаждение, докато Е(r) е
средното разстояние на най-близките съседи в
насаждение с напълно случайни позиции на дърветата („Poisson forest”) с интензивност λ=N/A с
А= площта на насаждението(пробата) и N = броя
на дърветата. Обикновено индекса се интерпретира като: при R > 1 моделът на разпределение
на дърветата е с тенденция към равномерно разпределение, R = 1 ако има пълна случайност в
разпределението (“Poisson process”) и R < 1 при
клъстерирано разпределение.
Pielou index – S (1977) е индекса на сегрегация, които описва процента на смесване на
дървета от два вида в гората, и като индекса на
агрегация R, е базиран на разстоянието на найблизкия съсед. Ако N е броя на двойките дървета
(референтното дърво е най-близкият съсед) и
ако m и n е броя на видовете А и В, съответно, и
r и s бъде броя на повторенията на дърветата от
видове А и В, които са като най-близко съседни
на референтното дърво. Ако най-близкият съсед
е винаги от същия вид , като референтните дървета, тогава S=1. Ако всички съседни са различни то S= -1. в случай на пълна равномерност
във видовото разпределение, може да се очаква
стойност от 0.

S  1

N.b  c 
;
m.s  n.r

S   1,1;

IV. Резултати и обсъждане
Графичните представяния на моделите на
разпределение на диаметри от различни обекти
е широко използвано за представяне на горската
структура. Използваните графични разпределения се описват посредством изравняваща крива,
описваща най – общо съответното разпределение и отнесена към вече известни такива, обединени в няколко общо използвани разпределения
[5, 2]. Този подход на описание е използван при
редица проучвания, но при него е невъзможно
анализа да бъде направен без влагане на субек-

1 n
 v ij ; Mi  0,1;
n j 1
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тивни оценки. За анализ и сравнение на разпределенията могат да послужат сравненията с математическите такива посредством статистически тестове [1]. За да бъде установен видът на

най-вероятните разпределения за данните от измерванията, във всяка пробна площ са използвани два статистически теста (Shapiro–Wilk и
Kolmogorov–Smirnov). Резултатите от тези тестове са показани в Табл. 1.

Таблица 1. Тип диаметрално разпределение

Baz1
Baz1.1
Baz2
Baz2.1
Baz3
Baz3.1
Baz4
Baz4.1
Baz5
Baz5.1
Baz6
Baz6.1
Baz7
Baz7.1
Cher1
Cher1.1
Cher2
Cher2.1

Kolm-Smirn
Norm/unif/exp
exp
exp
norm
exp
exp
exp
exp
unif
unif
exp
exp
norm
norm
exp

Shap-Wilk
norm test
norm
norm
norm
norm
norm
norm
norm
-

Cher3
Cher3.1
Cher4
Cher4.1
Cher5
Cher5.1
Cher6
Cher6.1
Cher7
Cher7.1
Cher8
Cher8.1
Cher9
Cher9.1
Cher10
Cher10.1

Статистическите критерии за адекватно
представяне на разпределения в редица случаи
се оказват припокриващи се, т.е. едни и същи
данни се представят адекватно статистически с
повече от едно разпределение. Следователно
при избора на едно единствено представящо набора данни теоретично разпределение трябва да
се имат предвид и биологичните особености на
наблюдавания обект [3]. Поради характера на
проучваните обекти, повечето се намират във
фаза на развитие, или по-точно етап от трансформацията си към изборни, за много от тях е
трудно да се определи и в чисто биологически
смисъл, видът на тяхното разпределение. Почти
всички се интерпретират, като близки до експоненциалното разпределение, но сравнявайки ги
помежду им и отчитайки разликите в тях самите,
между двете измервания 1998 г. и 2013 г. е невъзможно проследяване на промяната и категоричност в преценката. Подобни изводи се представят и от Rouvinen и Kuuluvainen (2005), проучвайки и сравнявайки естествени и стопанисвани

Kolm-Smirn
Norm/unif/exp
norm
norm
exp
norm
exp
exp
exp
exp
exp
exp
norm
exp
norm
exp
-

Shap-Wilk
norm test
norm
norm
norm
norm
norm
norm
norm

бялборови гори, съобщават за съществуването
на близки резултати, от оценката на разнообразието чрез индекси при различни диаметрални
разпределения. Изследвайки подобни гори
Duduman (2011) залага разграничаване на реалните им структури чрез Gini index, и предлага нов
подход за превръщането на гори в изборни, чрез
определяне на целеви запаси определени с помощта на целеви стойности на Gini index, той определя и времевият период на превръщане.
Поради варирането и липсата на категоричност, даже в биологичното тълкуване на резултатите от честотното диаметрално разпределение,
бяха използвани групирания според изчислените
стойности на коефициента Gini.
Резултатите на групиранията получени чрез
стойностите на Gini са показани в таблица 2, като
заедно с тях са и изчислените стойности на индексите STVI, Clark and Evans(R), диаметралната
диференциация(Тij), (Нij), (Мi), S.

Таблица 2. Разпределения на структурите спрямо Gini index, стойности на индексите
КПП
Baz1
Baz1.1
Baz2
Baz2.1
Baz3
Baz3.1
Baz4.1
Baz5
Baz5.1

Разпр.
unir
unir
unir
unir
unir
unir
unir
unir
unir

GINI
0,5062
0,4826
0,4451
0,4580
0,4707
0,4634
0,4584
0,4776
0,4528

STVI
0,6310
0,9987
0,8354
0,9937
0,6325
0,6178
0,6276
0,6572
0,8254

Cl&Ev(R)
0,90720
0,95093
0,90291
0,96743
0,97237
0,97505
0,96135
0,96481
1,00005
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DBHdif(Тij)
0,34280
0,35526
0,37141
0,36729
0,41405
0,39253
0,32370
0,38359
0,34072

H dif (Нij)
0,18635
0,30499
0,24785
0,34867
0
0,41975
0,33919
0,27231
0,26303

Ming, (Мi)
0,37395
0,41132
0,40470
0,42813
0,40445
0,41665
0,37454
0,44327
0,47666

Pielоu, (S)
0,08355
0,15235
0,00885
-0,07159
-0,15546
-0,06406
0,13196
0,01502
0,10465
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КПП
Baz7.1
Cher2
Cher4
Cher5
Cher5.1
Cher2.1
Baz7
Baz4
Baz6
Baz6.1
Cher1
Cher1.1
Cher3
Cher3.1
Cher4.1
Cher6
Cher6.1
Cher7
Cher7.1
Cher9
Cher9.1
Cher10
Cher10.1
Cher8
Cher8.1

Разпр.
unir
unir
unir
unir
unir
unreg
unreg
unreg
twosize
twosize
twosize
twosize
twosize
twosize
twosize
twosize
twosize
twosize
twosize
twosize
twosize
twosize
twosize
evensize
evensize

GINI

STVI

0,4947
0,5095
0,4404
0,4540
0,4439
0,5213
0,5487
0,5164
0,4170
0,3775
0,3803
0,3902
0,3845
0,3997
0,4287
0,3610
0,4218
0,4161
0,3957
0,4274
0,4188
0,4005
0,3769
0,3416
0,3249

Cl&Ev(R)

0,5191
0,5022
0,9988
0,6922
0,6579
0,5440
0,1368
0,4908
0,7034
0,8865
0,9982
0,9999
0,7183
0,8302
0,9768
0,9956
0,7633
0,7666
0,9735
0,7001
0,7277
0,6808
0,8738
0,9932
0,9850

0,89321
0,71120
0,81241
0,93770
0,91309
0,72541
0,82975
0,88063
1,02743
0,94212
0,90642
0,87548
0,98806
0,91762
0,85675
0,93793
0,90199
0,77880
0,80792
0,76359
0,82150
0,79413
0,81203
0,76236
0,75678

За проверка на съществуваща корелация и
синхронност във варирането за отделните индекси беше извършен корелационнен анализ, резултатите от който са показани в табл.3. Статистически значима корелация се откри при индексите Gini и STVI, тя е отрицателна, но категорично показваща линейното съответствие между
двата индекса изчислени за тези гори. Тази зависимост показва възможността да се използват
едновременно или да се разчита на зависимостта от едните данни за индекса да се предвиждат данни за другия. Взаимната корелация
между тези индекси вероятно зависи от характера на горите, за които се прилагат. Александров (2014) в своето дисертационно изследване
съобщава за липса на корелация между двата
индекса, но въпреки това използва техните
свойства взаимно да групират по разпределения
проучваните високопланински смърчови гори. В
настоящето изследване основната тенденция в
изменението на данните за тези индекси, може
да се интерпретира, като дължаща се на на
структурната хетерогенност на проучваните гори.

DBHdif(Тij)
0,37987
0,35332
0,33031
0,29984
0,30220
0,33972
0,37421
0,35358
0,44835
0,42771
0,27596
0,27527
0,33834
0,34294
0,30968
0,28790
0,32314
0,31710
0,28814
0,30074
0,28810
0,31538
0,29328
0,29873
0,28133

H dif (Нij)
0,25633
0,20174
0,22454
0,14746
0,21609
0,21058
0
0
0
0,31424
0,2588
0,25256
0,30648
0,33443
0,29395
0
0
0
0,24423
0,26139
0,18915
0,20551
0,21114
0
0

Ming, (Мi)
0,22193
0,60282
0,42832
0,45145
0,45628
0,55477
0,31379
0,37616
0,83002
0,60774
0,58151
0,47302
0,60963
0,61133
0,43173
0,35909
0,33335
0,37153
0,35747
0,31182
0,35294
0,42898
0,34024
0,42118
0,39948

Pielоu, (S)
0,52648
0,06961
-0,00602
0,04126
0,02651
0,06012
0,39821
0,08983
0,18663
-0,35355
-0,16539
0,05992
-0,05440
-0,03244
-0,08608
0,02581
0,07886
0,04519
0,00939
0,09562
-0,01202
0,15038
0,19933
0,12384
0,07549

При структури на гори в трансформация към изборни е характерно наличие на диметрални разпределения близки до равномерно – разпределеното или бимодални за даден етап от развитието им. Точно в такива състояния STVI отчита
най-високи стойности, които от своя страна са
със по-ниски стойности на Gini, характерни за помалко разнообразни гори или недостатъчно
трансформирани към устойчиви изборни структури. Тази зависимост се нуждае от допълнително проучване и в различни по структура гори,
даже в нормално разпределени, за да се потвърди приложността на взаимната зависимост
между тези два индекса.
Съществуващите корелационни зависимости между останалите индекси и STVI индекса,
са с по-слаба зависимост. Но въпреки това показват връзката между чисто диаметрално зависимите индекси(STVI и Gini) и пространствените такива. Между пространствените най – честа корелация се разкрива между индекса на диаметрална диференциация(Тij) и Clark and Evans(R)и
Ming(Мi). Индексът на височинна диференциация
(Нij) не показва корелация с останалите.

Таблица 3. Корелационна матрица на използваните индекси

STVI
STVI
Cl,Ev
Ming
H dif

1
0,246734
p=0,7788
-0,0203
p=0,5378
0,260007
p=0,3078

Cl,Ev

Ming

H dif

DBHdif

1
0,281359
p=0,1361
0,1361
p=0,1631

1
0,033879
p=0,4966
68
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Piel

GINI
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STVI
-0,27739
p=0,0182
-0,46911
p=0,0070
-0,65986
p=0,00000

DBHdif
Piel
GINI

Cl,Ev
0,438742
p=0,0037
-0,21836
p=0,2429
-0,21062
p=0,6889

Ming
0,608494
p=0,0478
-0,26623
p=0,0190
-0,06737
p=0,3608

Статистически значимата корелация между
индексът на диаметрална диференциация(Тij) и
STVI и Gini показва и връзката между тях, въпреки различния си характер на своите конструкции и изявени особености, тази връзка показва
синхроността им по отношение на нарастващото
или намаляващо разнообразие в гората.
За да се определи отношението на индексите към направеното разграничаване на структурите според Duduman (2011), е приложен непараметричния дисперсионен анализ Wilcoxon
Rank Sum Test. Резултатите са показани в
табл.4. Установени бяха статистически значимите разлики в групиранията на структурите по
индексите (Тij), (R) и STVI. Съответно за всеки ин-

H dif
0,066376
p=0,7689
-0,5065
p=0,131
-0,015
p=0,6358

DBHdif

Piel

GINI

1
-0,17444
p=0,875
0,3057
p=0,0067

1
0,411692
p=0,05064

1

декс тази разлика се разкри: при индекса на диаметрална диференциация (Тij) между структурите Twosize/ Unireg и групираното разграничение на Even-two/unir-reg. За индексът STVI между
Twosize/ Unireg, Twosize/ Unreg и Unreg/ Unireg,
както и групираното разграничение Even-two/unirreg. За (R) е между Evensize/ Twosize и Unreg/
Unireg. За отделните индекси това може да се коментира, като възможност определен индекс да
даде референтна стойност за разграничение
между структурите, както индекса Gini, така също
и да се потвърди характера на изразяваната особеност на всеки индекс. За индексите на Piel (S)
и Ming(Мi) не се установиха статистически значими разлики.

Таблица 4. Wilcoxon Rank Sum Test за различните разграничени структури по индекси

DbhDifer

STVI

Evensize/ Twosize

p-value = 0,3676

p-value = 0,2353

Twosize/ Unireg

p-value = 0,01048

p-value = 0,03277

Unireg/evensize

p-value = 0,2667
p-value =
0,002451

Twosize/ Unreg

p-value = 0,07598

Even-two/unir-reg

p-value =
0,001326

Unireg/ Unreg

p-value = 1

p-value = 0,01176

Unreg/ Evensize

p-value = 0,2

p-value = 0,2

p-value = 0,01099

За потвърждаване на възможностите отделните индекси да служат за разграничаване на
структурите са определени доверителните интервали на индексите (Тij) и STVI е приложена

Cl$Evan
p-value =
0,01471
p-value =
0,08476
p-value = 0,3603
p-value = 0,1309
p-value =
0,04706
p-value = 0,8

Piel
p-value =
0,3676
p-value =
0,6516

Ming
p-value =
0,9412
p-value =
0,9829

p-value =
0,1299
p-value =
0,5171
p-value =
0,2441
p-value = 1

p-value =
0,6544
p-value =
0,5477
p-value =
0,6765
p-value = 0,8

bootstrap процедура по метода Monte-Carlo. Резултатите са представени графично на фиг. 1. и
фиг. 2.
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Фиг. 1. Bootstrap интервали за индекса (Тij) по структурните групи Twosize и Unireg

Фиг. 2. Bootstrap интервали за индекса (Тij )по обединените структурни групи Twosize/evensize и Unireg/Unreg
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От получените интервали става ясно, че индекса на диаметрална диференциация (Тij) може
да се използва като обективен оценител на отделните структурни групи.

Същата процедура е изпълнена и по отношение на индекса STVI за три от групите и за обединените групи между „Twosize/evensize” и
„Unireg/Unreg” и е показано на фиг. 3 и фиг. 4.

Фиг. 3. Bootstrap интервали за индекса STVI по структурните групи Twosize и Unireg

Фиг. 4. Bootstrap интервали за индекса STVI по структурните групи Unireg и Unreg

Индексът на Clark and Evans(R) показва статистически достоверна разлика между групите
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„Unireg/Unreg” и „evensize/Twosize” и като се познават неговите свойства, е лесно обяснимо съществуването на разлика само в тези групи. Показвайки степента на агрегираност между позициите на отделните дървета, в групата
„evensize/Twosize” между тях стойностите варират за „evensize”от 0,75 и 0,76 до 1,02 за
„Twosize”, което показва по-силната агрегираност при насажденията от групата „Twosize”. По
подобен начин се представят и стойностите на
индекса между групите „Unireg/Unreg”, за „Unireg”
стойностите достигат 1,0 а за „Unreg” до 0,88, което илюстрира тенденцията за равномерно случайно разпределение на позициите в групата
„Unireg” за разлика от „Unreg”, където тенденцията е към запазване на груповия характер.
Като цяло може да се посочи, че анализа на
изменението на стойностите за отделните индекси между групите на разпределение подчертава
характеристиките
на
групите.
За
„evensize/Twosize” групите е характерна по-слабата диференциация между диаметрите на съседните дървета, както и разнообразието в диаметралните отношения представени от индексите STVI и Gini. За групите „Unireg/Unreg” е характерна по – голямата хетерогенност изразена,
чрез индексите STVI и Gini и подчертана от пространствените индекси на (Тij) и (R), където диаметралната дифенециация е с по-високи стойности и тенденцията в пространственото разположение на отделните дървета е към случайни и
равномерни разпределения.
Целта на проведените тестове не е определяне на по-добрите индекси, като показатели за
определяне на хетерогенността на гората а разкриване на възможностите, които дава съвместното им използване за разкриване на комплексния характер на структурата на гората.

разнопосочният принцип на характеризиране на структурно разнообразие. Тези изводи подчертават комплексната сложност
на горската структура, особено в горите с
хетерогенен характер.
2. Проучените възможности за описание и
статистически тестове на честотното представяне на диаметралните разпределения
на насажденията в този тип гори, показа
своята непригодност и разнопосочност във
възможностите за анализ. Предложената
алтернатива на разграничаване на групите
структури предложено от Duduman (2011),
чрез стойности на индекса Gini, потвърди
своята ефективност. Чрез тази групираност изчислените стойности на всички индекси показаха синхронност във варирането, както и се разкриха възможностите за
взаимозаменяемост на индексите Gini и
STVI, като индекси служещи за разграничаване на сложни хетерогенни структури. Допълнително в така разделените групи се
определиха интервалите на вариране на
някои от пространствените индекси, като
допълнителни характеристики подчертаващи комплексната структурна сложност.
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се представя, чрез индекса на диаметрална диференциация(Тij), при останалите
индекси от тази група корелацията е по –
слаба или липсва, но това се обяснява с
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THE CHARACTERISTICS OF SPATIAL STRUCTURE IN MANAGED CONIFEROUS
FORESTS
Kalin Karamfilov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Studies on the forest structure are an essential objective in modern forestry research. The opportunities to
influence the stands structure are a prerequisite for sustainable forest management, so that the environmental aspect is
taken into account and all the multi-purposed modern forest management requirements are met. With the current creation
of concepts for sustainable and environmentally sound forest management new methods are being developed to asses
their structure. With the study of distribution of different structural attributes, modern methods have been developed so that
various indеxes are used to characterise and simulate different states of the forest structures. On the basis of diversity
indexes, borrowed from other scientific fields, but fully applied within the forestry aspect different levels of diversity in
forests are being explored. The distributions and indexes characterising different frequency characteristics of the structure
are insufficient to fully investigate the structural complexity. Therefore the indexes of spatial diversity are being used.
This study presents indexes for spatial diversity, in addition to widely known and applied methods for
characterisation of forests. An analysis of the selection forests structure in the university’s forest Yundola is made, based
on measurements of sample plots method by Schmid-Haas. The methods and results can be used as a basis for
decisions related to forestry practices and guidelines in managing them.
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Резюме
Въз основа на повторно замерване на пробните площи по Шмид-Хаас, заложени в изборните гори на учебноопитното горско стопанство Юндола, е определен коефициентът на вариация на някои основни параметри на насаждението (запас, прираст, брой на стъблата, кръгова площ, наклон на терена). Получените данни могат да се
използват като ориентир при планиране на изследвания с пробни площи. Предлага се методът на Шмид-Хаас да
се използва за инвентаризация на частните гори.
Ключови думи: таксационна характеристика, планиране на експеримента.
Key words: inventory parameters, planning of forest inventories.
JEL: Q23, R.

се прилага широко в общинските гори в Швейцария, които там са преобладаващият вид горска
собственост.
Пробните площи по Шмид-Хаас в Юндола
са представителни за една площ от 238,3 ha,
включваща 34 подотдела, която е част от изборния стопански клас. Горите в този обект не са
точно изборни, но са предназначени за превръщане в изборни и се отглеждат съответно. Видовият състав е главно смърч и ела, с малко бял
бор и бук. Измерени са за пръв път от Ст. Лазаров при залагането им в 1998 г.
За нуждите на нашето изследване запасът е
определен по гореописания метод на ШмидХаас, който е вграден в използвания софтуер.
Още през 90-те години беше пресметнато, че
разликите на така получените обеми с тези по общоприетите у нас обемно-сортиментни таблици
са незначителни, т.е. в рамките на статистическата грешка. Тук не правим такова сравнение, понеже за нашите цели този въпрос не е съществен. Прирастът е изчислен като разлика между
обемите на дърветата при повторното измерване, направено от Карамфилов през 2012 г, и
първоначалното измерване, направено от Лазаров. Прирастът на новопостъпилите и отпадналите дървета (ingrowths and missing trees) е пренебрегнат, т.е. приет за 0. Новопостъпилите дървета са дървета, които при първоначалното замерване са били под прага на клупиране (съответно 12 или 30 сm във вътрешния и външния
кръг) и не са били клупирани, а при повторното
са се оказали над този праг и са били клупирани.
Отпадналите дървета са дървета, ненамерени
при повторното измерване – в повечето случаи
са били отсечени. С други думи, прирастът, с
който работим, е текущият нетен прираст за периода от 15 г. между двете замервания. Тук не
става дума за брутния или общ прираст, който
включва и обема на отпадналите дървета.

Материали и методи
За изследването са използвани данните от
197-те постоянни пробни площи (от които 2 вече
изсечени) в учебното опитно горско стопанство
Юндола, заложени през 1998 г. от д-р Станислав
Лазаров [5] с цел да се експериментира в наши
условия методът на проф. П. Шмид-Хаас за инвентаризация и стопанисване на горите [3].
Пробната площ по Шмид-Хаас представлява два концентрични кръга с хоризонтална
площ 200 m² на вътрешния по-малък кръг и
500 m² на външния по-голям кръг. В цялата площ
от 500 m² се клупират всички дървета с диаметър
над 30 сm, а във вътрешния кръг – и дърветата с
диаметър над 12 сm. Координатите на всяко
дърво се записват, което позволява то да се разпознае и измери повторно. На една сравнително
малка част от дърветата (така наричаните тарифни дървета) се измерват височината на дървото и един висок диаметър – диаметърът на височина 7 m над земята. По тези данни се установява обемът на тарифните дървета и по-нататък
от техния обем се извежда индивидуална обемна
таблица за изследвания обект – “тарифа”, по която се определя обемът на всички дървета в
пробните площи, включително на нетарифните.
Запасът на 1 ha, характеризиращ пробната
площ, се установява, като обемът на дебелите
дървета (с диаметър над 30 сm) се раздели на
500 m², а на тънките – на 200 m². По същия начин
се привеждат към 1 хектар и другите величини –
прираст, кръгова площ и брой на стъблата. Параметрите на целия обект се получават чрез осредняване на параметрите на пробните площи. Оттам съществуват методи за определяне на размера на ползването и прочее стопански решения, за които препращаме към литературата [3].
Тук ще отбележим само, че методът на ШмидХаас не е обвързан само с изборните гори. Той
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Като показател на вариацията е приет коефициентът на вариация c , който е частно на дисперсията  и средната стойност x ,
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където 2 е числото на Стюдънт за доверителна вероятност 95 % (с точна стойност 1,96  2 );
c е коефициентът на вариация;
p е приемливата процентна грешка. (Например, ако 5 % са приемливи като грешка и коефициентът на вариация е 50 %, броят на необходимите замервания е 400).

n

x

 2c
 
 p

В табл. 1 е показан коефициентът на вариацията c , изчислен по подотдели за различни величини. В таблицата са дадени само подотделите, в които се падат поне две пробни площи,
всичко 27 подотдела. В останалите подотдели (а
именно 48е, 163ж, 164в, 165г, 168г, 168л, 173в)
се пада само по една пробна площ, поради което
не може да се съди за вариацията на параметрите вътре в подотдела. На това основание те не
са включени в таблицата.

,
където n е броят на направените измервания, а x i е резултатът от измерване № i .
Коефициентът на вариацията е свързан с
броя на необходимите измервания по формулата:

Таблица 1. Коефициент на вариацията по подотдели / individual CV for the forest stands

подотдел
forest
stand

наклон
slope

кръгова площ на 1 ha
basal area/ha
стари
данни
previous
inventore

нови
данни
actual
inventory

брой на стъблата на 1
ha
stem number/ha
стари
нови
данни
данни
previous
actual
inventore
inventory

обем на стъблата на 1
ha
stem volume/ha
стари
нови
данни
данни
previous
actual
inventore
inventory

прираст
increment

коефициент на вариацията, %
coefficient of variation, %
34в
47а
48а
48в
49а
50б
50в
51а
51в
53а
163г
163д
164а
164б
164д
165а
168а
168в
168е
168к
173а
173б
173г
173д
174г
174д
174ж
средно

55
39
43
18
66
25
3
56
15
16
43
26
12
3
35
28
30
35
19
20
14
58
59
0
18
55
0
29

12
29
18
27
27
24
2
35
15
16
15
28
25
29
26
21
24
29
47
8
17
31
14
21
32
21
5
23

18
28
28
24
32
39
9
34
23
22
28
30
24
20
33
18
19
25
37
10
19
3
16
3
44
15
15
23

33
46
28
36
31
16
29
47
36
52
31
30
20
39
43
34
18
36
44
12
19
35
53
38
35
34
13
33

40
56
35
33
29
28
14
40
37
39
40
33
10
19
43
31
26
37
33
9
22
6
46
29
49
46
23
32

Изчислението и извършено по формули (1),
(2) и (3), където x i е параметърът на една

пробни
площи
sample
plots
броя
number

10
31
19
28
31
24
2
36
14
12
20
30
21
38
25
24
27
30
50
7
18
30
6
20
31
32
2
23

18
28
29
25
37
35
3
37
23
23
31
33
27
24
35
21
21
25
40
10
18
2
12
3
44
18
13
23

х
34
30
33
26
32
29
33
25
25
17
36
32
37
30
30
15
38
23
3
13
10
25
53
43
28
8
27

5
18
23
6
7
4
2
13
6
3
4
9
3
3
21
4
8
9
5
2
5
3
3
4
5
10
2
7

N
броя
numb
er
153
174
114
90
198
70
69
103
253
16
52
1
23
2
313
51
28
52
125
133
99
215
191
1
224
82
83
108

пробна площ, например наклон на терена в градуси, а x е средната стойност на x i в подотдела.
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Като “стари данни” в таблицата са означени
данните от първоначалното измерване, а като
нови – на повторното измерване. В последния
ред на таблицата е дадена средната стойност на
коефициента на вариация за съответната величина. В предпоследния стълб е даден броят на
пробните площи, които действително са разположени в подотдела. В последния стълб, озаглавен
с буквата N , е даден броят на пробните площи,
изчислен по формула (4), който е необходим, за
да се установи с точност 5 % запасът на подотдела (по-точно обемът на стъблата) . Да отбележим, че 5 % е точност, малко по-голяма от нормативно изискваната точност 10 % на лесоустройствената таксация.
Последният стълб илюстрира свойствата на
едроплощния метод, какъвто е методът на
Шмид-Хаас.

От него се вижда, че за да се установи точно
запасът на един подотдел, са необходими
средно 108 пробни площи, което е много повече
от броя на действително заложените пробни
площи (средно 7 в подотделите от таблицата).
От друга страна, коефициентът на вариация на
целия обект, цитиран и обсъден по-долу, е 31 %.
Като се приложи формула (4) за целия обект, се
получава, че за определяне на запаса му със същата точност са необходими всичко 154 пробни
площи, което е даже по-малко от действителния
им брой.
На фиг. 1 е направено сравнение на средните коефициенти на вариация, изчислени по
старите и новите данни. От графиката се установява, че изменението на коефициента на вариация с времето е било незначително. Поради това
по-нататък цитираме само новите данни.

Фиг. 1. Изменение на коефициента на вариация с времето / Change of CV in the time

За контрол, коефициентите на вариация
бяха определени и за обекта като цяло, игнорирайки границите на подотделите.
На следващата фиг. 2 е направено сравнение на средната вариация в обекта със средната

вариация в подотдела. От диаграмата се установява, че коефициентът на вариация в подотдела
е с 20–30 % по-нисък, отколкото в целия обект.
Очевидната причина за това е, че подотделите
са по-хомогенни от обекта като цяло.

Фиг. 2. Сравнение на вариацията в обекта и в подотдела / Total object and mean stand CV comparison
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Непосредствено от табл. 1 се установява, че
коефициентът на вариация се променя значително от подотдел на подотдел. Това е в сила за
коефициентите на вариация на всички разглеждани величини.

На фиг. 3 е показано разпределението на
коефициента на вариация на запаса. Както се
вижда, то е близко до нормалното.

Фиг. 3. Разпределение на коефициента на вариация на запаса (стъбления обем) /stem volume CV distribution

В табл. 2 е направен анализ на разсейването на коефициента на вариация около средната му стойност при различните изследвани величини. С c е означен средният коефициент на
вариация, с  c е означена дисперсията му, с

означена една предпазлива оценка на средния
коефициент на вариация. От начина на пресмятане на C се установява, че това е горната граница на доверителния интервал на c , изчислен
при доверителна вероятност 95 %, което значи,
че при едно много по-обширно изследване вероятността c да се окаже по-високо от C е всичко
2,5 %.

  2 / 27 е означена стандартната грешка на
c при доверителна вероятност 95 %, където 27
е броят на подотделите в табл. 1, и с C  c   е

Таблица 2. Предпазлива оценка на коефициента на вариация / cautious estimate of CV

оценки на коефициента на
вариация /
CV estimates

c
c



c 

наклон
slope
29

таксационни параметри / stand parameters
брой на
обем на
кръгова площ
стъблата
стъблата
basal area
stem number
stem volume
проценти/percents
23
32
23

прираст
increment
27

19

10

12

11

11

7
37

4
27

5
36

4
28

4
31

Предпазливите оценки на коефициентите
на вариация на разглежданите величини са показани на фиг. 4. От диаграмата се установява, че
при най-важните величини – стъбления обем,

прираста и кръговата площ, коефициентът на вариация в границите на един подотдел не надминава 33 %, т.е. 1/3, а и при останалите величини
е близък до тази стойност.
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Фиг. 4. Коефициенти на вариация в границите на едно насаждение (подотдел) / internal forest stand CV

истински изборни гори, докато останалите са в
процес на трансформация в посока към изборни
гори, но не са достигнали това състояние. Всеки
може да провери, че средният коефициент на вариация в изборните гори на табл. 1 е 26%, а на
горите в процес на трансформация е 22%. Дори
без използване на статистическите методи за
проверка на хипотези се установява, че разликата е незначителна.
Що се отнася до метода на Шмид-Хаас, анализът на Табл. 1 още веднъж показва, че той
трудно се съчетава с класическото описание на
гората посредством обособяване на подотдели и
елементи гора в рамките на подотдела. Неговата
независимост от това описание обаче е предимство при сложни за таксация обекти. За разлика
от изборните гори, които в България са малко,
многобройни са масивите от частни гори, чиято
сложност се дължи на изключителната им дребноплощност и независимото им стопанисване по
субективни нелесовъдски мотиви. Както показа
за пръв път у нас експерименталният обект в Юндола, методът на Шмид-Хаас постига точни
данни със сравнително скромни разходи. Освен
това, методът на Шмид-Хаас стои в основата на
методиката на швейцарската национална инвентаризация на горите [1, 2]. Тази методика е перспективна за условията на България, понеже е
идеално приспособена към трудни теренни условия и сложен състав на горите.

Обсъждане
Използваната от нас формула (1) се счита
за изместена (biassed) оценка на коефициента на
вариация, която има тенденцията да го подценява, т.е. да дава по-ниска стойност от истинската му стойност, която би се получила при пълно
измерване. В литературата (вж. например Sokal
и др., 1955) се предлага неизместената оценка
c* ,

1 

c *  1   c
 4n 

(5)

където n е броят на направените измервания, а c е коефициентът на вариация, изчислен
по класическата формула (1). Основните разчети
в табл. 1 бяха повторени и с тази по-нова формула (5), без това да ни доведе до различни изводи.
По-важно е да се обсъди, доколко получените от нас резултати са показателни за цялата
страна. По исторически причини методът на
Шмид-Хаас е експериментиран само в изборни
гори, които са иглолистни и разновъзрастни.
Проблемът е, че изборните гори у нас са много
малко (те впрочем далеч не са преобладаващи и
в страните по северния склон на Алпите, където
ги има най-много). Лесовъдският здрав разум
обаче говори, че при изборните насаждения вариацията на параметрите вътре в границите им
трябва да е по-висока, отколкото при едновъзрастните насаждения. Това предположение донякъде може да се провери по нашите данни. По
наши наблюдения първите 10 насаждения в
табл. 1 (тези с двуцифрен номер на отдела) са

Изводи
1. Ако се съди по данните от приложението
на метода на Шмид-Хаас за инвентаризация на горите в УОГС Юндола, коефициентът на вариация на показателите на
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2.

таксационната характеристика в границите на насаждението рядко надхвърля
33% от средната стойност на съответния
показател в насаждението.
Методът на Шмид-Хаас е перспективен
за техническа и др. обосновка на държавните решения, касаещи дребноплощните
частни гори.
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VARIANCE OF THE PARAMETERS INSIDE A FOREST STAND
Kalin Karamfilov1, Ivailo Markoff2
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Forest Research Institute – Sofia, BAS
1

Abstract
Based on a second measurement of the sample plots, used for inventories after the method of Schmid-Haas of the
selection forests in the university’s forest Yundola, the coefficient of variation has been determined for the main foreststand parameters (growing stock, increment, stem number, basal area and ground slope). In most cases a CV of 33 %
can be postulated. This result can be used as an orientation value when planning of forest inventories with sample plots.
Beside that, a proposal is made to use the method of Schmid-Haas for inventories of massifs of small-sized private forests.
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OЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ОПТИМАЛНО
ПРОИЗВОДСТВО НА БИОМАСА ОТ ПАУЛОВНИЯ
Лъчезар Наков
Институт по Системно Инженерство и Роботика, Българска Академия на Науките
Резюме
Пауловния е изключително подходящо дърво за залесяване на насаждения с цел производство на дървесна
маса. Избраната иновационна стратегия относно добива на биомаса от Пауловния може да се разглежда като
един повтарящ се процес, предназначен да нараства по база от знания. Изграждането на модел на управление,
който да осигури оптимално производство на биомаса от Пауловния се основава на екологични и икономически
устойчиви принципи.
Ключови думи: иновационна стратегия, модел на управление, стратегическо управление на информация.
Key words: innovation strategy, management model, strategic management of information.
JEL: L17, L22,O14, O31.

производството на биомаса от Пауловния би осигурило постоянен добив, което е от голямо стопанско значение. Етапите по изпълнение на иновационната стратегия са илюстрирани на Фиг. 1.

Увод
Пауловния поражда инвеститорски интерес
със своя изключително бърз растеж. Бизнесът по
подготовка и отглеждане на плантации с Пауловния за производство на биомаса се развива глобално като открита иновация. В Австралия дори
се търгува с готови гори от Пауловния. Главната
задача поставена за решаване в тази статия е да
се заимства долуизложената иновационна стратегия за вземане на правилно решение как да се
използва най-рационално биомасата от Пауловния. Обект на проучване е индустриалното отглеждане на Пауловния за производство на биомаса. Авторът се е спрял на два подхода за
оценка на ефективността. Заключава се, че оптималния избор за плътност на насаждението
и/или промяна на периода на ротацията са определящите фактори за постигане на висока ефективност. Защитава се тезата, че комбинация от
най-добрият модел на управление, както своевременно минимизиране на загубите от получения
резултат задават очевидният избор на насаждение с Пауловния.

1 Набавяне на информация
2 Обобщаване на решенията
3 Бързо заучаване
4 Утвърждаване
5 Синтез на резултатите
6 Резултати
Източник: CEN/TS 16555-3:2014 Innovation management –
Part 3: Innovation thinking
Фиг. 1. Етапи от изпълнение на иновационната стратегия

Въпреки че всеки етап трябва да се разглежда като вход от предишен етап, често се
изисква позоваване на други предходни етапи,
тъй като това е един повтарящ се процес, предназначен да нараства по база от знания и следователно по този начин се разработват подходящи и устойчиви бизнес резултати [5]. На първо
място трябва да се набави информация, в съответствие с визията на организацията, за стратегическата важност и приоритета на произведената биомаса от Пауловния. След което се обобщават решенията, взети въз основа на преработена информация. Резултатите от извършения
анализ служат за бързо заучаване на базата знания от повтарящия се процес. Отразяването на
конкретни стойности на всеки етап от процеса е
необходимо за утвърждаване на базата от знания. С цел подобряване на резултатите, от приложената стратегия, се набавят нови мерки. Прилагането на тези допълнителни мерки ще канализират резултатите от избраната иновационна
стратегия.

1. Първа глава
1.1. Иновационна стратегия за оптимално
производство на биомаса от Пауловния
Откритият характер на бизнесa по отглеждане на Пауловния се обуславя от взаимното
търсене на решения за продукция и дейност, от
нуждата за откриване на нови пазари и от възможността за решаване на проблеми относно използването на биомаса от този дървесен вид. За
решаването на тези проблеми трябва да се избере единна концепция по изграждане на иновационна стратегия относно добив на биомаса от
това бързорастящо дърво. Само по този начин
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суровина. За тази цел трябва да се изгради такъв
модел на управление (Фиг. 2), който да осигури
от всяка следваща ротация определен среден
добив на сухо вещество от хектар. Изграждането
на модел на управление за оптимално производство на биомаса от Пауловния, който да осигури
непрекъснатост на доставките се основава на
екологични и икономически устойчиви принципи.

2. Втора глава
2.1. Модел на управление за оптимално
производство на биомаса от Пауловния
Нуждите на пазара изискват да се организира такава продукция от дървесна биомаса, която да гарантира постоянни количества изходна

Източник: CEN/TS 16555-1:2013 Innovation management – Part 1: Innovation Management System
Фиг. 2. Схема на модела за управление на производство на биомаса от Пауловния

биомасата от Пауловния ще заимстваме изложената вече иновационна стратегия.
Стратегическата важност на произведената
биомаса се определя според вижданията на производителя и е съобразена с нуждите на пазара
и с готовността за адаптиране на набелязания
план за производство. Отразените конкретни
стойности при изпълнението на плана ще допринесе за разработване на оценка за стойността на
изходния материал, отразяваща пряко нуждите
на региона и ще допринесе за откриването на
нови пазари, на които да се осигурят постоянни
количества от желаната изходна суровина.
Факторите влияещи върху продукцията на
биомаса от Пауловния, както и резултатът от
търсенето на пазара на една такава продукция
са изобразени във вид на входящи потоци показани на Фигура 3. Тези потоци могат да бъдат използвани за по-добра визия за текущите пазарни
ситуации или за разширяване на текущите позиции на дадена организация с цел да се отговори
на нуждите на нови пазари. В допълнение вътрешната информация, може да бъде оползотворена като се отпусне за ползване до други участници на пазара за съвместно ползване [6]. Това
създава нови пазари и за други фирми от този
бранш.

2.2.Фактори влияещи върху изграждането
на модел на управление
Моделът за правилно управление на насаждения с Пауловния изисква точна преценка за
нуждите на региона от доставка на изходна суровина, както и гарантиране на постоянни количества от всяка реколта. Готовността за адаптиране
на такива планове изисква работа в тясно сътрудничество с всички останали производители.
Трябва да се съобрази годна ли е наличната техника, и какъв е опитът, който се притежава, по отглеждане и управление на такива плантации.
Съобразно визията на организацията
трябва да се вземе решение коя изходна суровина от Пауловния е най-целесъобразно да бъде
отглеждана. След оценка на най-подходящият
модел за конкретните обстоятелства може да започне планиране на първата реколта, до достигане на определен растеж на насажденията. Изследването на съвкупния ефект от фактори, влияващи върху първата реколта от биомаса на Пауловния, би ни помогнало да разработим един
модел на управление, който да бъде съобразен
с нуждите на пазара относно изискванията за изходна суровина. За взимане на правилно решение относно как най-рационално да се използва
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Research – Изследване
Development - Разработване
Boundary of the firm – Граница на фирмата
Other’s new market – Нов пазар за конкуренцията
Our new market – Нов наш пазар
Our current market – Настоящ наш пазар
Източник: CEN/TS 16555-5:2014 Innovation management – Part 5: Collaboration management
Фиг. 3. Съвкупност от фактори влияещи върху продукцията на биомаса и върху задоволяването
на нуждите на пазара с Пауловния

На Таблица 1 са показани най- популярните
модели на засаждане на плантации с Пауловния
за добив на биомаса. Както се вижда от третата
колона на таблицата в зависимост от избраната
схема на засаждане се очаква планиран добив за
различен период от време. Вижда се, че добивът,
който се постига от схема 2 m x 2,5 m за период
от 2 години е съвсем близък до този, който се
постига от схема 1 m x 3,3 m с планирана реколта
на втората година (50 400 kg срещу 52 000 kg).
Но при по-задълбочено разглеждане се забелязва, че плантацията с плътност 1 680 бр./ha с
планирана ротация на втората година дава почти
същата реколта като тази с плътност 3 000 бр./ha
и със същата ротация на изсичане. В такъв случай си струва да се изчака още една година повече за достигане на значително по-висок добив
от хектар с плътност 1 680 бр./ha от този, който
ще достигне на третата година плантацията с
плътност 3 000 бр./ha. За тази една година дърветата развиват по-добре кореновата си система. От своя страна това води до повишаване
на характеристиката на изходната суровина, като
калоричност на материала от Пауловния, подобрявайки своите свойства за добив на етанол .
Ако изберем плътност на засаждане с 3 000
стебла на хектар ще получим добив от 150 000 kg

сухо вещество от хектар в абсолютна стойност
на третата година. За тези три години обиколката
на всяко едно дърво от плантацията с плътност
на засаждане 3 000 бр./ha ще достигне средно
12 cm в обиколката си [7]. Оцененият добив е с
възможна употреба за производство на енергия,
тъй като добитите 15 t биомаса на трупчета (сухо
вещество на около 12 % влажност) са подходящи
за производство на пелети. Процентът на неизползваната за енергийни цели суровина може да
се използва за фураж или за обогатяване на почвената структура. Трябва да се отбележи, че отразените стойности в таблицата са съобразени с
наличния опит от вече изградени плантации с
Пауловния за добив на биомаса [виж Благодарности].
Голям процент на неизползвана за енергийни нужди суровина се наблюдава за плантация с плътност на засаждане от 10 000 бр./ha и
време до ротация 1 година. Следователно за да
се намали процента на неизползвана за енергийни нужди суровина трябва да се промени или
схемата на засаждане (с по-малко дървета на
хектар) или да се зададе друг по-голям период от
време до следваща реколта (например от една
на две или три години).
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Таблица 1. Модели за отсичане на насаждения с Пауловния с цел добив на биомаса

Схема на засажданe,
mxm

Плътност, бр./ha

1ва реколта, год.

Оценен добив,
kg/ha

1x1
1x1
1x1
1 x 3,3
1 x 3,3
1 x 3,3
2 x 2,5
2 x 2,5
2 x 2,5

10,000
10,000
10,000
3 000
3 000
3 000
1 680
1 680
1 680

1
2
3
1
2
3
1
2
3

32 000
90 000
135 000
10 500
52 000
150 000
6 000
50 400
174 700

Източник: Виж Благодарности

идват да покажат следното: Планирането на последваща ротация, съобразно конкретните обстоятелства може да започне още преди засаждането на плантация с Пауловния. Например, в случай че производител на биомаса има на разположение площ, която да е пригодна за трите вида
схеми, показани на горната таблица, то той може
да организира своето производство, така че
всяка година да има налична реколта. Тази реколта е зависима от площта на засаждане и от
периода на планувана ротация. При това размерът на реколтата може да удовлетворява изискванията за доставка на изходна суровина за
всяка ротация.
След утвърждаване на модела на управление за производство на избраната изходна суровина, площта на засаждане би могла да се организира така, че дървесна маса да бъде събирана
всяка година – част от площите се обработват
едната година, а останалите - следваща. Така
една такава плантация за биомаса при ротация
на една година (без ново засаждане) може да се
експлоатира в продължение на 15 години [1].
При схема 2 m х 2,5 m, предназначена за
производство на етанол, в един хектар се засаждат 1 680 бр. Ако за нуждите на пазара се изисква
ежегодни доставки на биомаса за производството на етанол, планираната ротация може да
бъде изпълнена така, че на една площ може да
има плантации с еднакви плътности на засаждане, но с различен остатък до ротация. По този
начин планираният ежегоден добив на сухо вещество от хектар е реализуем за всяка ротация.

3. Трета глава
3.1. Стратегическо управление на информация
Плантации с Пауловния са изключително
подходящи за промишлен добив на биомаса.
Култивирането на насаждения от Пауловния не
изисква много грижи и разходи за отглеждане –
обработка на почвата, торене, напояване и химични средства за защита [4]. Трябва да се отбележи, че данните от Таблица 1 са получени при
отглеждане на Пауловния на площ от територията на Република България. Основните фактори,
които спомагат за оптималния растеж на биомасата от този дървесен вид са:
A) Температура: Оптималната стойност за
растеж е 27 ° C.
B) Почва: Специално е подбран терен с
пропусклива, неутрално-алкална почва
– рН над 5,5; подпочвена вода е на ниво
не по-високо от 1,5 м.
C) Вода: Водата играе важна роля в отглеждането на дръвчетата през първата
и втората година.
D) Слънчева светлина: За постигане на
максимален растеж, Пауловния се нуждае от много слънце.
E) Вятър: Пауловния се нуждае от защита
при наличие на вятър.
Следните качества на Пауловния задават
нейното ефективно използване:
Не изисква повторно засаждане - след
отрязването израства нова фиданка, която при това расте по-бързо, тъй като кореновата система на растението е вече
развита;
Отрязването може да се извършва по
всяко време – няма строга зависимост от
сезони и срокове на прибиране на реколтата [3].

Заключение
За намиране на най-добър модел за оптимално производство на биомаса от Пауловния,
производителят трябва да обобщи решенията си
като се съобрази със конкретните обстоятелства.
Такива обстоятелства са най-вече обкръжаващата го среда (цени, пазар, конкуренция). Други
важни фактори, които трябва да се съобразят, са
климатичните условия за отглеждане на тази култура и не на последно място зависимостта на
продукцията му от времето и пространството.

Изводи и препоръки
Бързото заучаване на горните два факта относно качеството на това бързорастящо дърво
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В условията на конкуренция една фирма излязла на пазара, може да претърпи загуби, които
се налагат от различни обстоятелства, свързани
с процеса на производство или такива зависещи
от условията на пазара. За да се постигнат резултати близки до очакваните може да се използва стратегия за минимизиране на загубите. За
целта трябва да се отразяват конкретните резултати за всеки етап от процеса. Усвоената бързо
информация и утвърждаването на базата от знания спомага за задържането и утвърждаването
на пазара и създава условия за разрастване на
сътрудничеството с други участници в бизнеса.
Позоваването на предходни етапи от процеса по
управление на производството на биомаса позволява разработването на подходящи и устойчиви бизнес резултати, като разширяване на текущи позиции на пазара, както и вземане на конкретни допълнителни мерки за по-ефективна
продукция.
Основната идея, която стои зад отворения
достъп до иновациите е че в един свят, с граници
между организацията и нейната среда, знанията
стават все по-достъпни, поради което организациите не могат да си позволят да разчитат изцяло на тяхна вътрешна информация.[6] Вместо
това организациите трябва да си набавят външна информация чрез например, заимстване на
процес по отглеждане и управление на плантации с Пауловния с цел производство на биомаса.
Чрез правилното управление на насаждания с Пауловния се създават условия за разкриване на нови работни места, което би подобрило
жизнения стандарт на цели региони. Прилагането на добри практики от процес по управление
на биомаса от Пауловния трябва точно да съответства на нуждите на региона от изграждането
на непрекъснатост на доставките. Този непрекъснат процес дава възможност за добавена
стойност от получената продукция. Добавената
стойност се инвестира за удовлетворяването на
търсенето на вътрешния и експортен пазар.
В главите по-горе изброихме факторите, които влияят върху всяка ротация на изсичане на
насаждения от Пауловния. Всеки фактор влияе
върху получения резултат. Например, насаждения с Пауловния отглеждани при тропически условия ще дадат по-голям растеж на Пауловния
отколкото в условия на умерен климат. Съвкупността от фактори, от които зависи растежа на
всяка една плантация от Пауловния би повлияла
както за избор на продукция, така и за избор на

дейност по управлението и използването на този
дървесен вид от страна на производителя
За да се постигне висока икономическа
ефективност вече се култивират хибридни сортове Пауловния, които да осигуряват достатъчно
високи добиви на биомаса от хектар за производство на биомаса [2]. Комбинация от най-добрият
модел на управление както и своевременното
минимизиране на загубите задава очевидният
избор на насаждение с Пауловния. В зависимост
от предприетия избор за изходна суровина може
да се влияе върху средния добив на сухо вещество от хектар чрез регулиране на обема на дървесната биомаса за всяка ротация.
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF INNOVATION STRATEGY FOR OPTIMAL
BIOMASS PRODUCTION OF PAULOWNIA
Lachezar Nakov
Institute of System Engineering and Robotics, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria
Abstract
Paulownia is very suitable for planting crops for the production of wood pulp. Selected innovation strategy on the
biomass yield of Paulownia can be seen as an iterative process designed to grow the knowledge base.. Building a management model that ensures optimal biomass production of Paulownia is based on sustainable ecological and economic
principles.
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Резюме
Статията разглежда някои от характеристиките на околната среда в територии свързани с опазване на културното наследство. Основна особеност на недвижимите културни ценности в горски територии е степента на
свързаност със средата, в която са създадени. Освен функционална, тази връзка придава висока визуално-естетическа характеристика на обектите. Опазването на тази характеристика има голямо значение за разпознаваемостта на обектите, което е и една от необходимостите на устойчивия културен туризъм.
Ключови думи: културни ценности, горски територии, културни ландшафти, опазване.
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зониране – различни режими в границите на ценността и охранителната й територия, регламентиращи и различни позволени, ограничени или
забранени дейности. Тези режими действат подобно на режимите в защитените територии по
Закона за защитените територии или на защитените зони по Закона за биологичното разнообразие. Подобно на плановете за управление на националните и природните паркове, за тях могат
да се разработват специфични планове за опазване и управление. Подобно на горите в мрежата
Натура 2000 за тях може и трябва да се определят режими на управление на горите.
Средата на недвижимите културни ценности
в горски територии не е само непосредствената
територия на ценността или нейните околности,
а това са онези ландшафтни компоненти, които
имат значение за изявата на целостта ѝ. В последните години към тях се включват и някои нематериални характеристики като визуалните
перспективи, изгледите и панорамата, „духът” на
мястото.

Увод
По широкоизвестни данни в България има
около 40 000 недвижими културни ценности, голяма част от които се намират в горски територии. Това са обекти с категория национално, световно, местно значение и за сведение.
Законът за културното наследство [3] определя пет категории недвижими културни ценности, които класифицира в зависимост от периода, състоянието, степента на застрашеност,
пространствената организация и научната и културна област към която се отнасят.
Националният институт за недвижимо културно наследство [7] води официален публичен
регистър на културните ценности с национално
значение. Въпреки, че регистърът не е актуализиран в последните няколко години, от анализирането му става ясно, че в горските територии на
страната попадат около 300 обекта с национално
значение.
Според принадлежността си към определен
исторически период в горска среда преобладават обектите, датирани към средновековния период, следвани от античността, праисторията,
ново и най-ново време и Възраждането.
Според научната и културната област, към
която се отнасят, в горските територии преобладават археологическите обекти, следвани от историческите.
Могат да се направят още много класификации и категоризации – по отношение на специфични характеристики на горската територия, характера на горските пространства, историческата съхраненост на средата и други.
В изследването се разглеждат определените по Закона за културното наследство защитени територии за опазване на недвижимите културни ценности. На практика те представляват
територии, в които действат режими на опазване
на недвижимите културни ценности и тяхната
среда. В тях има и своеобразно функционално

Материал и метод
С влизането в сила на Закона за защитените
територии [4] през 1998 г. категорията историческо място е отменена, а около две трети от
обявените по нея обекти са прекатегоризирани в
защитени местности и природни забележителности. Повечето от обектите запазват наименованието си и режимите на опазване, но целта на
обявяване е променена. От друга страна от
справка в регистъра на НИНКН културна ценност
са само обектите на мемориалния синтез в тях.
Така се застрашава културната стойност на местата и на практика тези ценности остават защитени частично само в природния им контекст.
За нуждите на настоящото изследване е
направено общо разделяне на културните ценности на две групи в зависимост от наличието
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или липсата на материална физическа субстанция. В първия случай това са археологическите
обекти, архитектурно-строителните и художествените паметници, във втория – историческите
места, в които материален носител на паметта са
елементите на ландшафта. В уточнение следва
да се отбележи, за да не се получава тавтология
и объркване между термини и епитети, в настоящото изследване за първата група е използвано
старото наименование паметници на културата, а за втората – отмененото вече исторически места. Тези понятия са отменени и в ЗКН
присъстват с новия обобщаващ термин недвижима културна ценност, а в ЗЗТ – защитена местност или природна забележителност.
И в двата случая средата е предмет на опазване. В първия случай като изявител на паметника чрез изява на целостта му, във втория –
като основен обект на опазване. Това е обосновано в известна степен с наличието на повече
данни за историческите места. Събитията в тях
се датират от времето около и след Освобождението, както и в ново време, което е основание за
наличие на много повече и по-разнообразни
данни за някои автентични характеристики на
средата.
Така определените защитени територии
притежават ландшафтни компоненти и характеристики с основен и с вторичен принос за изява
на културната ценност. Те могат да бъдат различни за всеки обект, в зависимост от неговата
уникалност и културна стойност. Определянето
им следва да се извършва чрез анализ на ландшафтните фактори и оценка на приноса на всеки
от тях поотделно или комплексно за изявата на
ценността.
Съвременните нормативни актове по опазване на недвижимото културно наследство в
България препоръчват изучаване на природните
компоненти, но не и тяхното анализиране и
оценка [6].
В нормативната уредба, отнасяща се до
идентификация на културни ценности съществува критерий за „значение на обекта за средата”, с показатели „устройствено значение” и
„композиционни, обемно-пространствени и/или
смислови връзки със средата”. Оценява се ролята на обекта за историческото формиране и актуално значение за средата. Оценява се и дали
обектът е доминанта, акцент или елемент в средата - урбанизирана, архитектурна или природна
[5].
В нови изследвания в областта на опазването на недвижимото културно наследство се установява липсата на критерий за взаимодействие със средата [1], както и че понастоящем нормативната рамка е ориентирана основно към
идентификацията на материални и недвижими
ценности [2], което е предпоставка за непълноценна идентификация и на културните ландшафти например. В допълнение тук може да се

определи и необходимостта от критерий значение на средата за обекта. Последният ще е от
особено значение при пълноценното идентифициране на културни ценности в горска среда,
както и при извършване на някои специализирани оценки.
Необходимо е обаче да се определи как
природните ландшафтни компоненти в средата
на културната ценност изразяват тези характеристики.
В българската нормативна уредба в областта на опазването на недвижими културни
ценности е въведен критерий за автентичност и
степен на съхраненост, както и показатели и насоки за оценка [5]. Определени различните аспекти на автентичността. Автентичността се изразява чрез материала (материална автентичност), формата (образна автентичност), функцията (функционална автентичност) За обектите в
горска среда тези насоки се нуждаят от конкретизиране спрямо най-важните фактори на средата
и техните характеристики.
Най-важните фактори на горската среда са
релефът и горскодървесната растителност, а понякога и водната компонента на ландшафта. Те
са елементите, които или от чиято комбинация се
определя визуално-естетическата характеристика на средата.
В средата на културна ценност в горски територии именно визуално-естетическите характеристики имат голямо значение за изявата на
ценността. За да се определи значимостта на
ландшафтните компоненти, на първо място
трябва да се определят измеренията на автентичността в историческата горска среда, а след
това как те се изразяват чрез основните природни фактори. От значение е и как природните
фактори съхраняват културните ценности в тяхната цялост.
Материалната автентичност може да се изрази: чрез релефа и неговите характеристики –
местоположение, абсолютна надморска височина, относителна надморска височина, орографска характеристика; чрез горскодървесната
растителност – видов състав, възраст на насажденията.
Образната автентичност може да се изрази:
чрез релефа и неговите характеристики – относителна надморска височина, орографска характеристика, наклон; чрез горскодървесната растителност – обемно-пространствена характеристика, гъстота, етажност, окрайнини на насажденията.
Функционалната автентичност може да се
изрази: чрез релефа относителната надморска
височина, орографската характеристика, наклонът и експозицията на склоновете; чрез горскодървесната растителност – обемно-пространствена характеристика на пространствата, горска
покривка.
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Релефът е елементът, който безспорно осигурява най-висока степен на автентичност, поради устойчивостта му на изменения във времето в условията на горската среда. Това важи
най-вече за културните ценности, при които има
автентичен материален носител на паметта –
крепости, черкви. Отдалечеността на времето на
създаването им не позволява да се определи със
сигурност автентичният вид на растителността
около тях. Затова релефът и водната компонента, ако има такава, определено са водещи.
Безспорно е емоционалното въздействие на Асеновата крепост, разположена върху почти отвесните скали над реката, на Преображенския манастир под масивния скален венец – все автентични релефни характеристики с висока визуално-естетическа стойност и принос за значението на ценностите. За тези обекти взаимодействието с елементите на горския ландшафт е от голямо значение за изявата и оценката на тяхната
ценност.
За историческите места почти винаги има
запазени данни за състоянието на повече ландшафтни компоненти към датата на историческите събития. Тези данни се отнасят освен до релефа и до обемно-пространствената композиция
на насажденията. Тя определя характера на
пространствата, а оттам и автентичната атмосфера, при която са се случили събитията. Тази
обстановка може дори в някои случаи да не притежава високи естетически качества, но представлява визуална ценностна характеристика. Вековните букови дървета са свидетели на Първото българско Велико народно събрание през
1876 г. в местността „Оборище” и са носители на
много висока материална автентичност. Събранието се провежда на това място и поради „тайнствеността на горския лес” [8] – има се предвид
гъстотата и сложната етажност на насажденията,
т.е. характеристиката гъстота на насажденията е
с много висока образна автентичност. С образна
автентичност е и разположението, големината и
донякъде формата на откритите пространства.
Функционалната автентичност се изразява в мемориалния характер на дейностите, които се извършват в района – познавателна функция, юбилейни и организирани чествания и са свързани и
някои второстепенни елементи като горската
постилка, както и с антропогенни фактори.
Когато материалната автентичност се носи
от ландшафтни компоненти с неголяма трайност
нейната значимост постепенно се измества от
образната автентичност, например чрез постепенното отмиране на растителността. Към
днешна дата безспорно автентични са вековните
букови дървета, но след отмирането им и замяната с нови, водещата роля на материалната автентичност ще бъде изместена от образната автентичност на пространствата и техният характер. Ето защо предмет на опазване трябва да е
всяка характеристика на горскодървесната растителност, които изразяват автентичността, като
и комбинациите между тях.

При културните ценности в горската среда
има една особеност, която допринася за високата визуално-естетическа характеристика не
само на средата, но и на връзката среда - културна ценност. Отдалечеността във времето придава естественост на обектите чрез вписването
им в средата. Тя се изразява освен чрез природните характеристики и чрез „патината на времето” [1] но не само върху паметниците, а и
върху ландшафтните елементи – старите дървета, скалите и скалните образувания, както и
върху някои елементи на благоустрояването.
Това са подпорните стени, стъпала, парапети, които с течение на времето се покриват с мъхове,
лишеи и други под микроклиматичните въздействия в горската среда. По този начин естествената „патина” подсилва връзката между паметника и елементите на средата и допринася за визуално-естетическата му привлекателност.
За археологическите паметници на културата, поради голямата отдалеченост на периода
на създаване, почти винаги липсват сигурни
данни за характеристиките на горската среда, от
периода на създаването им. За нея като видов
състав може да се съди косвено по археологическите разкопки или хроники и да се използват
данните за автохтонната или потенциалната растителност.
Ниската дълговечност на дървесната растителност и липсата на данни за нея от времето на
създаването на археологическите обекти е причина автентичността на горската среда, изразена
чрез видовия състав на насажденията, да няма
висока стойност. В тези случаи, когато липсват
на данни за автентичност, естетическата характеристика на горската растителност може да
бъде определена като важен фактор на непосредствената среда с поддържащо значение, подлежащ на опазване. Пример за това е Средновековната крепост Цепина над с. Дорково. разположена на изявен над околния терен хълм, тя е археологически паметник с висока степен на материална автентичност на запазената субстанция.
Поради отдалечеността на времето на създаване на паметника няма сигурни данни за автентичния видов състав на околната растителност.
Към момента растителността в цялата защитена
територия е представена от смесени широколистни насаждения от дъб и бук, дъб и габър. Единствено на билото на хълма в северната му част
растителността е иглолистна. Независимо дали
това е потенциалната растителност или не, тя изпълнява много висока естетическа функция. Насаждението се явява естествен фон и подчертава височинната характеристика на останките
от средновековната крепост, чиито светъл строителен материал не би се наблюдавал добре, в
случай, че растителността е друга или липсва такава. В този случай растителността, независимо
от нейния произход, се явява ландшафтен елемент с допълващо значение за изява на автен-
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тичността на материалната субстанция и с голямо значение за високата визуално-естетическа стойност на обекта.

лизиране и оценяване на значимостта на ландшафтните компоненти. Това е необходимо и за
пълноценното опазване визуално-естетическа
характеристика на средата им, определяща за
тяхната разпознаваемост като елемент на културния туризъм.

Изводи и препоръки
От направените проучвания по темата могат
да се направят следните по-важни изводи:
Природните компоненти на ландшафта
имат пряка или второстепенна значимост за изявата на културната ценност и
нейната автентичност.
При историческите места природните
компоненти са преки носители на автентичност
При архитектурните ценности елементите на горския ландшафт обикновено
са с второстепенно значение за изявата
на ценността, но с водещо значение за
визуално-естетическите им характеристики.
Препоръките в настоящото изследване се
отнасят основно до установената необходимостта от конкретизиране на критериите и допълване на насоките за идентификация на културни ценности, когато те се намират в горска
среда. Както бе установено тези критерии са необходими както за идентификацията, така и за
бъдещото представяне на ценностите като културно-туристически ресурс за нуждите на познавателния туризъм. Това се отнася особено за историческите места, при които природните ландшафтни компоненти съставляват културната
ценност.
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Заключение
Пълноценна идентификация на недвижимите културни ценности в горска среда може да
се извърши само при подробно изучаване, ана-

CONSERVATION VISUAL AESTHETIC CHARACTERISTICS OF FOREST
ENVIRONMENT IN AREAS RELATED TO PROTECTION OF IMMOVABLE CULTURAL
HERITAGE SITES
Maria Gurkova, Emil Galev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The article discusses some of the characteristics of the environment in areas related to protection of cultural heritage.
Main feature of the immovable cultural values in forest areas is the degree of connection with the environment in which
they are created. Besides functional, this relationship gives high visual aesthetic characteristics of objects. The preservation of this characteristic is important for the visibility of the sites, which is one of the necessities of sustainable cultural
tourism.
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КУЛТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛНИЯ ТУРИЗЪМ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
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Резюме
В последните години за нуждите на туризма се благоустрояват много обекти на културното и природното
наследство в горските територии на България. От гледна точка на опазването им благоустройствените дейности
се разглеждат като намеса в средата на недвижимата ценност. Статията разглежда необходимостта и допустимостта на степените на намеса в условията на специфична горска среда.
Ключови думи: благоустройствените намеси, недвижими културни ценности, горска среда, експониране, туризъм.
Key words: development interventions, immovable culture heritage, forest area, presentation, tourism.
JEL: Q23.

В последните години се прилагат похвати за
развитие на културните ценности, като се разчита именно на благоустройствената и реставрационната намеса за повишаване на атрактивността на обектите на наследството с цел привличане на повече туристи, а оттам и на по-голям
финансов приход. Понякога това води до недопустими намеси както в културната ценност, така
и в нейната среда.

Увод
В последните години опазването и развитието на културното и природното наследство е
приоритет както на държавата, така и на общините. Изменя се и подходът към наследството.
Въвеждат се нови, по-широки разбирания за наследството – културни коридори, културни маршрути, културни ландшафти. Паметникът на културата се нарича културна ценност, на която вече
се гледа не като на експонат, а като на част от
обществения, културния и туристическия живот.
Културните ценности не само се съхраняват чрез
консервация, но се реставрират, адаптират, експонират и представят. Това се изразява както с
консервационната и реставрационната намеса в
тях, така и с благоустройствена намеса в средата
им за нуждите на културно-познавателния туризъм.
Една от основните причини за актуалността
на културното наследство е голямата роля, която
се придава на недвижимите културни ценности
за създаване на културно-туристически продукти
(туристически атракции). Информираността на
туристите, интернет и високата мобилност са
предпоставки за увеличаване на туристическите
потоци към обектите на наследството, а за задоволяването на този интерес са необходими две
условия - атрактивност и достъпност на средата.
Атрактивността в горските територии в повечето случаи е резултат от съчетанието между
културно и природно наследство. Причината за
това е възможността да се наблюдават живописни съчетания между релефни форми, горска
растителност, скални образувания и обекти на
наследството.
Ако атрактивността зависи и от характеристиките на културната ценност и природните компоненти на средата и от благоустрояването, то
често достъпността се определя от благоустройствените намеси.

Материал и метод
Всички намеси, касаещи достъпността, информирането, обслужването и физическата защита на културната ценност и туристите представляват единен комплекс от елементи и мероприятия, създаващ подходящи и привлекателни
условия за културно-познавателен туризъм.
В горските територии културно-познавателният туризъм се свързва с две основни физически форми на отдиха, за чието качествено осъществяване обикновено се извършват благоустройствените дейности и намеси. Това са пребиваване в средата на ценността и нейните охранителни горски територии и преходи към ценността и от нея, както и в нейните елементи. Статичното пребиваване е с познавателна, функционална цел или с цел почивка. Познавателната
цел се свежда до разглеждане и запознаване с
обекта, а функционалната е свързана с участие
в мемориални, възпоменателни и други събития.
Почивката или краткотрайният отдих се свързват
с по-дългите маршрути и подходящите условия
за това. Преходите могат да бъдат транзитни към
ценността или обзорно-тематични при линейно
разположените културни ценности.
Практиката показва, че още няколко основни фактора влияят върху елементите на благоустройствения комплекс в горска среда. Това
са: видът на недвижимата културна ценност, дос-
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тъпността, степента на проученост, консервационна и реставрационна намеса, профилът на
културният турист, политиките на опазване.
Видовете културни ценности са определени от Закона за културното наследство [4],
който ги класифицира освен по значение и според: принадлежността им към определен исторически период; научната и културната област, към
която се отнасят; пространствената структура и
териториалният им обхват; степента им на застрашеност. Тези класификации показват голямото
разнообразие и различния териториален обхват
на наследството, които предполагат и разнообразието в благоустройствените намеси в тях. Видът на културната ценност е определящ за нейните териториални граници и юридическа защита. Именно режимите на опазване на културната ценност в условията на горска среда са определящи за някои благоустройствени намеси,
т. е. най-съществен фактор се явява комбинираната юридическа защита. Общо взето режимите,
касаещи благоустрояването са сходни и се свеждат до набелязване на обслужващи безопасността съоръжения и елементи, улесняващи запознаването на посетителите с ценността. Режимите на опазване не указват точно какви да са
тези съоръжения, но често поставят лимитиращи
условия като дълбочина на изкопи за фундиране,
използвани материали и други. От голямо значение е трудността при проектиране и поставяне на
елементи, свързани с изкопни работи в границите на археологическите ценности. Ограниченията на режимите са строги, често не допускат никакви изкопни работи и само съвместната професионална работа с археолози и други специалисти може да доведе до правилни проектантски
и практически решения. В последните години
например често се прилагат соларните системи
при осветителните тела, които премахват необходимостта от линейни изкопи в средата на културна ценност.
Достъпността е фактор, който в голяма
степен конкретизира благоустройствените намеси. Достъпността практически представлява
правото на всеки да има възможност да се запознае с културната ценност. Принципно има два
вида достъпност – информационна и практическа. Много важно е да се обръща внимание на
информационната достъпност, особено когато
практическата такава е затруднена, защото това
предоставя възможност да се спестят множество
трудности при проектирането най-вече при затруднен достъп на трудноподвижни хора и други.
Информационната достъпност може да е осигурена в границите на ценността чрез информационни табели и интерактивни табла, в музейните
центрове или в самостоятелни информационни
центрове. В последните години навлиза дистанционната информационна достъпност – чрез мобилните приложения може да се осигури дори
виртуален достъп до практически недостъпни

места. По този начин се спестява необходимостта от изграждане на сложна инфраструктура
и се гарантира физическата защита на културната ценност. Определено може да се каже, че
информационната достъпност притежава способността да регулира степените на намеса в
средата на културната ценност.
Физическата достъпност се свързва с автомобилните и пешеходните връзки и техния комфорт. Наличието на комбинацията пряк автомобилен достъп – недвижима културна ценност винаги е определящ за посещаемостта на културния обект. Редица автори обръщат внимание и
установяват конкретни проблеми, свързани с интензивните автомобилни потоци – начини на достъп, престой и напускане на обектите [3]. Автомобилните подходи водят и до необходимостта от
осигуряване на места за паркиране на автомобили в горската среда. Това води до утъпкване и
уплътняване на почвата и влошаване на екологичните условия.
В горските територии на страната обаче голяма част от недвижимите културни ценности са
разположени в труднодостъпни места. Това
предполага липсата на пряк автомобилен достъп
до тях и до развитие на пешеходни връзки. Често
някои други фактори като дължина и трудност на
пешеходния преход, наличие на забележителности правят пешеходните комуникации към културните ценности особено атрактивни. Пешеходната достъпност винаги зависи от относителната
надморска височина, теренния наклон и изложенията на склоновете, както и ситуирането на
обекта спрямо главните автомобилните комуникации. Тези характеристики често стават причина
за избор на оригинални проектантски решения
при благоустрояването на пешеходните комуникации. Това се отнася най-вече до избор на парапети, стъпала, преместващи съоръжения, подпори, малки бентове и баражи, а при по-дългите
преходи – пейки, беседки, заслони и навеси.
Практически такива съоръжения съпътстват
всяка туристическа пътека или маршрут.
Степента на проученост, съхраненост,
консервационната и реставрационната намеса
са фактори, които влияят пряко на благоустрояването на ценностите и тяхната среда. Логиката
подсказва, че колкото по-голяма е степента на
реставрационната намеса, толкова по-голяма
трябва да е и степента на благоустрояване.
Практическите примери потвърждават това - съществува правопропорционална зависимост
между степента на реставрационната намеса и
степента на благоустройствената намеса. Много
обекти в последните години се реставрират „до
покрив” и „до зъбер”, в тях се разполагат музейни
експозиции, което води до практически паркоустрояване на целия околен горски терен.
Прилагането на паркоустройствения подход
в горската среда не може да се оцени еднозначно. Въпреки, че много специалисти считат за

92

Мария Гуркова

удачно средата на недвижимите културни ценности да бъде оформена като паркова, такова
решение е много спорно и е предпоставка за внасяне на изкуствен неприемлив облик, откъснат и
в дисонанс горската среда. В последните години
необходимостта за изваждане от горските територии на обекти – недвижима културна ценност
се обосновава най-често с промяна на собствеността в полза на общините, по изискване на финансиращия орган или на предназначението.
Това води до евентуално стопанисване на територията по начин, различен от този на съседните
зони. Внасянето на „изкуственост” вреди както на
културната ценност, така и на горската среда.
Липсата на исторически данни за състоянието на
горската среда към периода на възникване на
културната ценност не е основание за такива решения. България има дългогодишна практика в
опазването на културни ценности в горска среда.
Още през 70-те години е разработен метод за
оценка на ландшафта, включително около паметници на културата, който дълги години е прилаган успешно.
В средата на културната ценност от основно
значение е прекият визуален контакт между благоустройствените елементи и опазвания обект,
т. е. по какъв начин те си взаимодействат и каква
е допустимостта на това взаимодействие. Прекомерното насищане с неприсъщи благоустройствени елементи винаги води до загубата на автентичност [2]. Липсата на благоустройствени елементи пък често става причина за недостатъчен
интерес към обекта.
Актуалните политики на опазване имат
пряко влияние върху благоустрояването на обектите със съоръжения за достъп и други съпътстващи ги елементи. Честа практика в последните
години е придаването чрез тях на атрактивност
на обектите, което пък става причина за по-голяма атрактивност и привличане на туристи и
финансов ресурс. Както бе споменато при наличието на оригинална материална субстанция с
ниска степен на съхраненост, т. е. запазени ниски
зидове, разкриващи предимно плановата композиция на археологическия обект (каквито са повечето археологически обекти у нас) , често се
прибягва до реставрационна обемно-пространствена намеса или до развитие на благоустройствения комплекс с цел придаване на атрактивност
за посетителите. В тези случаи се набляга на качеството на намесата – дизайн, оригинални решения. Трябва да се има предвид, че дизайнерските качества на неподходящата намеса не смекчават вредното въздействие върху културната
ценност и не компенсират вредата от намесата
[6].
Профилът на туриста-потребител на културния туризъм също е от значение при определяне на очакванията и необходимостите на посетителите. На първо място е важно да се уточни,
че според много автори определянето при недвижимите културни ценности на средностатистически турист е неправилно [2]. Може да се каже,

че любителите на културния туризъм имат голямо сходство с екотуристите, а културният туризъм се съчетава много подходящо с екотуризма
[1]. Според множество изследвания туристът,
който посвещава свободното си време на опознаването на културното наследство, е по-непретенциозен по отношение на туристическата инфраструктура и оценява високо автентичността на
обекта и естествеността на средата. Туристическата атракция обаче, е продукт, който трябва да
бъде създаден, на основата на културната ценност в нейната среда чрез създаване на условия
за привличане на много и различни посетители в
по-продължителен туристически сезон и интересна туристическа инфраструктура – алеи, осветление, малки архитектурни форми, посетителски центрове, а често и възможности за различни социални прояви. Всички тези елементи
трябва да гарантират, че посетителският интерес
ще бъде оправдан, удовлетворяващ и приятен.
Туристите обаче, трябва също да разбират значимите характеристики на наследството, но и необходимостта от тяхната защита [5]. С туристическия поток се свързва и друг проблем, водещ
до загуба на автентичност – натоварването над
пределно допустимото [2]. Определянето на пределно допустим брой посетители е мярка, която
отдавна е въведена в теорията и практиката, но
въвеждането й в условия на търсене на възвръщаемост на вложените в културно-туристическия
продукт средства, често става причина за пренебрегването на добрата практика. Ето защо се
налага търсене на алтернативни начини за разпределяне и регулиране на туристическия поток.
Това може да се осъществи чрез насищане с разнообразни точкови обекти в периферията на охранителната територия, разнообразяване на
маршрутите и други. Разнообразяването на пътищата за достъп от една страна разпределя туристическия поток, но от друга, може да стане
причина за объркване на туристите по отношение на оригиналните функции на обекта-културна
ценност.
В международната практика принципите на
опазването на недвижимото културно наследство са утвърдени отдавна. Най-общо те призовават към опазване на автентичността с минимална намеса в оригинала чрез консервиране на
оригиналната субстанция. Реставрационна намеса се извършва само при наличие на неоспорими научно обосновани данни и възможности за
това. Инфраструктурните елементи трябва да са
проектирани и изработени по начин, който да гарантира ефективната и редовната им поддръжка, а инфраструктурата трябва да позволява разширяване, съобразено и с бъдещо разширяване при продължаващи изследвания на
обекта [6].
Изводи и препоръки
От гореизложеното може да се направи основният извод, че винаги се налага да се търси
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баланс между осигуряване на комфорта на туриста и опазването на културната ценност и нейната горска среда. Именно този баланс е определящ за характера на успешната благоустройствена намеса.
Благоустройствените намеси в средата на
културните ценности, когато те се намират в горски територии, се извършват с цел да подпомагат
както физическата, така и информационната достъпност. Степента на намеса се определя от
вида на обекта, от вида на непосредствената му
среда, но и от някои външни фактори като актуалните политики в областта на опазването и туризма, които често представят културните ценности като туристически продукти (туристически
атракции). Този подход е модерен и необходим,
но често се извършва без предварителна преценка на новата намеса. Възниква и икономически проблем, който се състои в обръщането на
последователността от утвърдените в международен и национален аспект действия по опазване
и социализация, предизвикано от подхода към
наследството. В утвърдената практика по опазване на наследството първо се проучва културната стойност, необходимостта и възможностите
за представяне пред обществото, а след това се
преценява потенциалната икономическа изгода
от него. Често обаче обектите не са достатъчно
атрактивни за масовия посетител, автентичната
им материална субстанция е съхранена в ниска
степен и представлява интерес по-скоро за специалистите. За да се превърне такава културна
ценност в „атракция” се прибягва до „обръщане”
на изброената поредица от дейности – на първо
място се поставя очакваният икономическия
ефект, а след това се търси начин, по който той
да се реализира. В резултат нито културната
ценност се опазва ефективно, нито туристическият продукт води до очаквания финансов.
Необходимо е да се прави и разлика между
благоустройствените намеса в границите на културната ценност и тази в охранителната й територия. Обикновено в охранителната територия
благоустройствената намеса е за улесняване на
пешеходния достъп до обектите на наследството, зависи от дължината на прехода и се свързва с изграждане на алеи, пътеки, изгледни площадки, места за краткотрайна почивка. В зависимост от наклона на терена се изграждат помощни
архитектурни съоръжения – стълби, рампи, парапети. В средата на културната ценност планирането на алейната мрежа притежава специфичната особеност да насочва и регулира туристическия поток. Умелото планиране на благоустройствената намеса е един от начините за опазване на културната ценност от прекомерното туристическо натоварване и същевременно спомага за опазване на екологичното равновесие в
горската среда.
При планирането и извършването на благоустройствените намеси за нуждите на културния

туризъм в горска среда могат да се определят няколко основни често срещани общи пропуска:
липса на предварително проучване и
унифициране на обектите чрез предварително подготвени програми за тях при
неотчитане на специфичните им особености и уникални горски характеристики
и прилагане на сходни благоустройствени елементи и мероприятия;
уеднаквяване на профила, изискванията
и очакванията на културния турист с
този на масовия турист;
възлагане на прекалени икономически
очаквания, без преценка на риска;
липса на оценка на допустимостта на намесите в средата на културната ценност;
преоразмеряване или неотчитане на поемния капацитет на обектите в горската
среда;
необвързване на тематиката на благоустройствената намесата с вида на културната ценност;
внасяне на елементи характерни за
градския дизайн;
ситуиране в горската среда на елементи, които нямат пряко отношение
нито към нуждите на посетителите, нито
към защитата на културната ценност.
нарушаване на естествеността на горската среда.
За да се избегнат негативните ефекти в известна степен могат да се направят някои общи
и конкретни препоръки:
Инвестиционните проекти, свързани с
опазване и представяне на наследството в горска среда да се изготвят при
съгласуваност лесоустройственото и
ландшафтното планиране. По този начин благоустройствената намеса в горската среда ще се съобрази максимално
с нейната естественост, в сравнение с
използването само на паркоустройствен
подход
Проучването на необходимостта от намеса,
понякога може да установи нейната ненужност. Липсата на нова намеса, когато такава
не е установена категорично като необходима, може да допринесе повече за защитата
на културната ценност от ненужните намеси.
Прилагането на местни архитектурни
способи и техники, както и използването
на местни материали в средата на културната ценност допринася за целостта
на средата и е гаранция за хармоничното вписване на малките архитектурни
форми като вид намеса. Трябва да се избягва обаче „копирането” на археологическата (или архитектурната) ценност
или нейни елементи
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Пълна забрана на автомобилен достъп
в границите на ценността и ограничаването й до границата с охранителната територия. Непредвидените ситуации
следва да бъдат обезпечени, ако е възможно, с ширината и здравината на настилката на главната водеща алея.
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FEATURES OF DEVELOPMENT INTERVENTION NEEDS OF CULTURAL TOURISM IN
FOREST AREAS
Maria Gurkova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
In recent years, the needs of tourism develop many objects of cultural and natural heritage in forest areas of Bulgaria.
From the standpoint of protecting development interventions regarded as interference in the heritage areas. The article
examines the necessary and admissibility of degrees of intervention in a specific forest area.
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СТРОЕЖ НА СМЪРЧОВИ И ЕЛОВИ ДЕНДРОЦЕНОЗИ ПО ДЕБЕЛИНА
Румен Петрин, Ивайло Марков
Институт за гората – София, Българска академия на науките
Резюме
Целта на изследването беше да се проучат кривите на разпределението на броя на дърветата от естествени
относително едновъзрастни смърчови и елови насаждения по степени на дебелина от гледна точка на формата
на кривите и също така да се потърсят общи закономерности. На базата на 83 пробни площи бяха изследвани
кривите за двете групи смърчови и елови дендроценози. В резултат на сравнителните изследвания на получените
криви с величините на натуралните показатели, получени по метода на натуралните показатели на Юрдан Духовников, са направени определени заключения за съответствие на симетричността (или асиметричността) на кривите на величината на натуралните показатели. Установено е наличието на три групи криви според симетричността им по отношение на естествената степен на дебелина 1.0, именно: криви с дясна асиметрия и нулев натурален показател SNo≤0,85; криви с лява асиметрия и SNo≥1,25; и симетричен тип криви – с SNo в интервала 0,86 ÷
1,24. Направени са изводите, най-важния от които е, че разпределението на броя на ПП, респ. на кривите за строежа по дебелина, според тяхната симетричност за двете изследвани групи поотделно е подобно - преобладават
насажденията от симетричния тип, а при съвместно проучване за ДВАТА дървесни вида преобладава за смърча
дясната асиметрия, а за елата лявата и те общо са в еднаква степен застъпени. От тук следва, че дървесния вид
не оказва съществено влияние върху строежа им по дебелина в един общ модел. За отделните криви от двете
изследвани групи са изчислени средните криви на нормалните числа (qxср) и средните криви са сравнени помежду
си и със средната крива (qxср) на Тюрин, получена за всички дървесни видове. Трите криви qxср - за смърча, елата
и средната между тях, освен, че са близки помежду си също така са и близки до кривата на Тюрин, което доказва
възможността за общо изучаване на строежа по дебелина на двата дървесни вида и за съставяне на общи модели
за запасите и сортиментите им.
Ключови думи: смърчови и елови дендроценози, строеж по дебелина, симетричност на кривите на строежа
по дебелина, средни криви на нормалните числа.
Key words: Norway spruce and silver fir dendrocoenoses, thickness structure, symmetry of curves by thickness
structure, average curves of normal numbers.
JEL: Q20.

условия, имат специфични особености в растежа
и продуктивността си в зависимост от условията
на месторастене.
Изследвания за строежа на горските насаждения са провеждани от редица автори [13, 12,
10, 6, 7, 3, 4, 1, 11]. По съществените изводи в
изследванията за строежа на указаните и други
автори са следните:
Тюрин като сравнява кривите на разпределение на дърветата на много на брой
чисти, прости, едновъзрастни, нормални
дървостои стига до заключението, че ходът на кривите не зависи нито от дървесния вид, нито от условията на месторастене, нито от пълнотата на насаждението. Известно влияние оказва възрастта и характера на проведените отгледни сечи. Това му е дало основание
да разработи единна крива на процентното разпределение на броя на дърветата и кръговите площи по естествени
степени на дебелина [13].
За строежа на смърчови разновъзрастни
дървостои по дебелина Недялков установява различни криви на разпределение за отделните поколения. За отделните едновъзрастни насаждения – отделните възрастови поколения – кри-

Увод
Постоянното усъвършенстване на нормативно-справочната база за оценка на горите,
както и усъвършенстване на моделите и таблиците са от съществено значение. Ето защо познанията за закономерностите в растежа и строежа на горските дендроценози са постоянна научна потребност. Във връзка с това в настоящето
изследване е изследван строежа по дебелина на
естествени смърчови и елови дендроценози,
преимуществено зрели и средновъзрастни.
Горите от смърч (Picea abies (L.) Karst.) са
доминиращи в иглолистния горски пояс в планините на България. Най-големи площи заемат в
Родопите, Рила, Пирин, по-ограничено се срещат
в Западна и Средна Стара планина, Витоша и
Осоговска планина. Основно, смърчовите дендроценози се срещат на надморска височина
между 1500–1600 и 1900–2100 m. Еловите дендроценози се срещат преимуществено на надморска височина между 1000 и 1800. В България са
разпространени най-вече в Средните Родопи. За
цялата страна обикновената ела (Abies аlba) заема площ около 30 000 хектара.
Смърчовите и елови гори имат както дървопроизводствено, така също водоохранно-защитно и здравно-украсно значение, тъй като са
разпространени в преимуществено планински
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вите на разпределение имат звънчевиднa или параболична форма, а сумарната крива – експоненциална форма [7].
Е. Димитров цитира изследване на Нишенко, където този автор изследвайки
подробно разпределението броя на дърветата едновременно в белборови,
смърчови, трепетликови и брезови дендроценози установява, че то не зависи
от пълнотата, възрастта, бонитета, а зависи само от средния диаметър и дървесния вид [1].
Третяков, въз основа на собствени
данни и на данни, взети от Вайзе, Кунце
и др. извършва подробно проучване на
закономерностите в строежа и изменчивостта на някои дендробиометрични показатели в едновъзрастни, чисти и в разновъзрастни, смесени по състав и
сложни по форма насаждения. Той е установил, че строежът на гората винаги
носи постоянен характер, независимо от
пълнотата, възрастта, дървесния вид,
условията на растеж и дали това се отнася до нормални или сложни смесени
насаждения. Това му е дало основание
да формулира закона за единството в
строежа на насажденията [12].

-

-

3. Методи
За всяка пробна площ бяха изчислени естествени степени на дебелина /ЕСД/ по Тюрин [5,
13], които се получават като абсолютните степени на дебелина се разделят на средния диаметър – това е методически похват, който позволява унификация на абсцисните точки на кривите
на строежа. По графичен път бяха отчетени за
кръгли естествени степени (0.5, 0.6 и т.н.) съответните бройки дървета. Броя на дърветата за
всяка естествена степен бе изчислен в проценти.
Кривите на процентното разпределение на дърветата, след тяхното унифициране към общ брой
100%, бяха трансформирани в криви на сумарното разпределение, където за всяка степен на
дебелина се изчислява бройката в % с натрупване. По нататък бяха получени кривите на нормалните числа чрез разделяне на процентите от
отделните степени на процента от последната
степен, т.е. на 100. Получаването на кривите на
нормалните числа, наречени още качествени показатели, е етап от изчисленията по метода на
натуралните показатели [2, 8, 14]. Методът на натуралните показатели дава възможност поведението на дадена изследвана крива да се индикира посредством едно число – нулевия коефициент на права. От кривите на нормалните числа
беше изчислена средна крива на нормалните
числа (qxср) за отделните съвкупности криви. Понататък всяка крива на нормалните числа (qxi) се
дели на средната (qxср) и се получава правата на
натуралните числа, чиито коефициенти са наречени натурални показатели. Натуралните показатели бяха изчислени по метода на най-малките
квадрати чрез решение на система от две уравнения с две неизвестни. За смърчовите и елови
дендроценози бяха изчислени отделни средни
криви на нормалните числа (qxср), а също така и
средна между тези две криви, т.е. ОБЩА средна
крива на нормалните числа. Нулевите натурални
показатели (ННП) – SNo, бяха изчислени с използване на отделна средна крива на нормалните
числа за всеки от двата дървесни вида, от една
страна, и с използване на средната между тези
две криви т.е. обща за смърча и елата, от друга
страна, или в два варианта т.е. в два сценария на
изследване на асиметрията на кривите. Данните
от получените по указаната методика нулеви натурални показатели за първия сценарии, т.е. изчислени на базата на отделни средни криви на
нормалните числа са поместени в табл. 1.

1. Цел
Целта на настоящето изследване е да се изследва строежа на естествени смърчови и елови
дендроценози по дебелина и във връзка с това
да се решат две задачи:
1. Да се изследва симетричността (или асиметричността) на кривите на строежа по дебелина по отделно и общо за двата дървесни видове.
2. Да се сравнят важни параметрични
криви – кривите на нормалните числа /или на качествените показатели/ за смърча и елата със
средната крива на нормалните числа на Тюрин,
установена за всички дървесни видове.
2. Обекти
Настоящото изследване се отнася до зрели
и средновъзрастни смърчови и елови дендроценози от района на Родопите (Велинград, Девин,
Белово, Цигов чарк, Чепеларе и Широка лъка) и
Рила планина (Говедарци, Костенец). Общо бяха
заложени 88 броя пробни площи, от които 50
броя в смърчови, и 38 в елови дендроценози.

Таблица 1. Стойности на нулевите натурални показатели за строежа по дебелина (SNo) на смърчовите и
елови дендроценози
ПП
1
2
3
4

SNo
Смърч
1,89
1,51
1,17
1,21

ПП
15
16
17
18
19

Стойности на нулевите натурални показатели по пробни площи
SNo
ПП
SNo
ПП
SNo
ПП
SNo
0,53
30
1,7
45
0,41
9
1,02
0,75
31
1,22
46
1,17
10
1,00
0,67
32
1,32
47
1,70
11
0,26
-0,06
33
1,04
48
0,64
12
0,60
2,52
34
0,99
49
0,30
13
0,97
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ПП
24
25
26
27
28

SNo
0,50
1,33
1,49
0,35
0,19
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ПП
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

SNo
1,18
0,71
0,96
0,69
0,12
1,44
1,28
0,44
0,69
1,19

ПП
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Стойности на нулевите натурални показатели по пробни площи
SNo
ПП
SNo
ПП
SNo
ПП
SNo
0,79
35
1,13
50
0,85
14
0,43
2,61
36
0,74
Ела
15
0,60
0,28
37
0,95
1
0,06
16
1,53
0,34
38
0,53
2
1,11
17
1,33
1,01
39
0,96
3
1,54
18
0,51
2,17
40
1,43
4
1,19
19
1,24
0,86
41
1,40
5
1,32
20
1,33
2,21
42
0,74
6
1,60
21
0,06
1,17
43
0,33
7
0,71
22
1,58
-0,19
44
0,32
8
1,19
23
0,55

ПП
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

SNo
0,57
1,34
1,44
0,89
1,33
2,34
0,62
0,86
1,45
1,58

Данните за SNo, получени на базата на общата средна крива на нормалните числа няма да публикуваме тук, а само
ще покажем резултатите.

Симетричността на кривите на строежа по
дебелина беше установена на базата на величините на нулевите натурални показатели, за които
е установено принципиално съответствие [9], изразяващо се в следното – на малките нулеви натурални показатели (SNo≤0,85) отговаря дясна
АСИМЕТРИЯ, което ще рече, че вариационната
крива на разпределението на бройките на дърветата по степени на дебелина е по-висока в дясната част на графиката по отношение на естествената степен на дебелина 1,0-ца от абсцисната
ос. На големите нулеви натурални показатели
(ННП) – SNo≥1,25 – обратно – отговарят кривите
за строежа с ЛЯВА асиметрия; на ННП от интервала 0,86≤SNo≤1,24 отговарят криви от СИМЕТРИЧЕН тип. Тази констатация е илюстрирана на
фигурите 1, 2 и 3.

4. Резултати и обсъждания
4.1. Типове на строеж по дебелина според
асиметрията на кривите за разпределение на
бройките на дърветата по степени на дебелина
Както се вижда от табл. 1 стойностите на нулевите натурални показатели варират в интервала от -0,83 до +3,82. А при използване на обща
средна крива на нормалните числа ННП варират
в интервала от -0,3 до 2,3. В зависимост от стойностите на ННП за строежа по дебелина (SNo)
извършихме групирането им в три групи, а
именно: SNo≤0,85, 0,86≤SNo≤1,24 и SNo≥1,25 за
двата сценария на изследване.

Фиг. 1. Криви на строеж с ЛЯВА асиметрия
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Фиг. 2. Криви на строеж с ДЯСНА асиметрия

Фиг. 3. Криви на строеж по дебелина от симетричен тип

От фиг. 1 се вижда, че на голeмите стойности отговаря ясно изразена лява асиметрия,
което означава преобладаване на тънките дървета и по-малък запас по сравнение с кривите от
другите два типа; при фиг. 2 е обратно, на малките стойности на ННП отговарят криви с дясна
асиметрия, означава преобладаване на по-дебелите дървета и говори евентуално за по-високи

запаси; и на фиг. 3 се виждат кривите, чиито нулеви натурални показатели са около 1-ца, те са
симетрични, заемат средно или равновесно положение. Асиметричността на кривите, изследвана по метода на натуралните показатели
(МНП) за двата дървесни видове при отделно и
съвместно проучване е показана в таблица 2.

Таблица 2. Разпределение на смърчовите и елови дендроценози по видове /или типове/ асиметрия на кривите
на строежа по дебелина при различни съвкупности

Видове асиметрия
Лява
Дясна
Симетричен тип
Общо

Отделно проучване
за двата дървесни
вида в две съвкупности
Смърч
Ела
13
9
8
13
29
16
50
38

Всичко
ПП

%

22
21
45
88

25
23,9
51,1
100

100

Съвместно проучване, една обща съвкупност
Смърч
15
28
7
50

Ела
20
14
4
38

Всичко
ПП

%

35
42
11
88

39,8
47,7
12,5
100

Румен Петрин, Ивайло Марков

От табл. 2 се вижда, че за двата дървесни
вида отделно проучвани е характерно преобладанието на СИМЕТРИЧНИЯ тип на строеж по дебелина; в същото време при съвместното проучване (на базата на обща средна крива на нормалните числа (qxср)) се наблюдава преобладание
на ДЯСНАТА асиметрия при смърча и на ЛЯВАТА при елата, което говори за евентуално подобра производителност на смърча при прочие
равни условия. И също така се вижда, че общо за
двата дървесни вида при съвместното проучване, се получава преобладание на лявата и
дясна асиметрия и то в почти еднаква степен; с
други думи при общото проучване се получава
уравновесяване на асиметрията на всички криви,
което води до възможност за изработване на
общ среден модел със средна уравновесена, симетрична крива.
По начало широкия диапазон на застъпване
(съвпадане) на екологичните условия за растеж
на двата вида, по точно застъпването в диапазона на надморските височини (от 1000 до
1800 м.н.в.) на разпространение в планински ус-

ловия, както и близките им биологически особености, особено тяхната сенкоиздръжливост ги
поставя в почти равнопоставено положение от
таксационна гледна точка. Получените резултати
за строежа по дебелина потвърждават възможността за разработване на общи модели на строежа им по дебелина, и същата тази възможност
се потвърждава, както ще видим по-нататък, при
сравняване на СРЕДНИТЕ криви на нормалните
им числа.
4.2. Сравнение между средните криви на
нормалните числа
Средните криви на нормалните числа за
смърча, елата, средната между тях, сравнихме
със средната на Тюрин [5], получена за всички
дървесни видове, и изчислихме корелационните
коефициенти и останалите показатели за точност или близост на кривите – квадратично отклонение, вариационен коефициент и грешка на
средноаритметичната. Резултатите са представени в таблица 3.

Таблица 3. Средни криви на нормалните числа и показатели за близост на кривите до Средната крива на Тюрин
Принадлежност
на кривата

Смърч
Ела
средна
Всеобща
средна
на
Тюрин

0,6

0,7

0,8

Естествени степени на дебелина
0,9
1
1,1
1,2
1,3

1,4

1,5

1,6

Средни криви на НОРМАЛНИТЕ числа /или на качествените показатели/ за строежа по дебелина (qxср)

Показатели за точност
КоКвадр,
Вар,
Грешрел,
откл,
коеф,
ка на
коеф,
[S]
[V%]
ср,
[R]
aритм,
[m]

0,07
0,08
0,08

0,16
0,18
0,17

0,27
0,32
0,30

0,41
0,47
0,44

0,56
0,61
0,59

0,71
0,74
0,72

0,82
0,83
0,82

0,90
0,91
0,90

0,95
0,96
0,95

0,98
0,99
0,98

1,00
1,00
1,00

0,993
0,997
0,996

0,06
0,04
0,05

8,79
5,62
6,95

2,65
1,69
2,10

0,04

0,14

0,30

0,48

0,66

0,79

0,88

0,95

0,98

0,99

1,00

-

-

-

-

Както се вижда от таблица 3 показателите
за точността, или за близостта на трите наши редици по отношение на средната на Тюрин, получена за всички дървесни видове, са твърде високи; корелационния коефициент е почти 1-ца;
квадратичното отклонение 0,04–0,06; вариационния коефициент е малък (7,0 до 8,8 %) и грешката
на средноаритмeтичната е под ±5 %, т.е. напълно
удовлетворява допустимата точност при подобни изследвания.

-

-

5. Изводи
На базата на изследването могат да бъдат
направени следните изводи:
За естествените смърчови и елови дендроценози беше установено наличието
на три типа на строеж по дебелина – с
дясна, лява асиметрия и симетричен
тип; на лявата асиметрия на кривите отговарят големите стойности на нулевите
натурални показатели – SNo≥1,25; на
дясната асиметрия отговарят малките
стойности – SNo≤0,85; на симетричните

-

-
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криви – средни стойности на ННП, около
1-ца – 0,84≤SNo≤1,24.
За двата дървесни вида отделно проучвани е характерно преобладаване на
СИМЕТРИЧНИЯ тип на строеж по дебелина.
При съвместното проучване на базата
на обща средна крива на нормалните
числа (qxср) се наблюдава преобладаване на ДЯСНАТА асиметрия при
смърча и на ЛЯВАТА при елата, което
говори за евентуално по-добра производителност на смърча при прочие равни
условия.
При общото проучване строежа по дебелина на смърча и елата се получава
уравновесяване на асиметрията на
всички криви, което води до възможност
за изработване на общ среден модел
със средна уравновесена, симетрична
крива.
Сравнението на Средните криви на качествените показатели за строежа по
дебелина на смърча и елата с всеоб-
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щата Средна крива на Тюрин, показа голяма близост в хода на кривите. И това
доказва напълно убедително възможността за разработване на общи модели
на запасите и сортиментната им структура, доколкото те зависят от строежа по
дебелина.

5. Михов, И. (2005). Горска таксация, София, с. 101–
111.
6. Недялков С. (1964). Основи на организация на горското стопанство в планинските гори, Изд. „Земиздат”, София, с. 80–92.
7. Недялков С. (1967). Организация на стопанството в смърчовите гори, Издателство на БАН, София, с. 68–78.
8. Петрин Р. (1988). Закономерности в растежа на
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11. Тончев Т. (2007). Проучвания върху строежа и растежа на издънковите букови насаждения в Стара
планина, Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“, София, с. 49–60.
12. Третяков, Н. В. (1952). Некоторые положения
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Гослесбумиздат, М. – Л., с. 5 –15.
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Заключение
Строежът на естествените смърчови и
елови дендроценози по дебелина не зависи от
дървесния вид при разработване на общ модел
на строежа по дебелина, както и при създаване
на съответни други модели, каквито са обемните
и сортиментни таблици.
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THICKNESS STRUCTURE OF THE NORWAY SPRUCE AND SILVER FIR
DENDROCOENOSES
Rumen Petrin, Ivaylo Markoff
Forest Research Institute, Sofia, Bulgarian Academy of Sciences
Abstract
Distribution curves were examined of number of trees in two groups of Norway spruce and silver fir dendrocoenoses,
based in 83 sample plots /SP/, according to degrees of thickness. In result of comparative studies by the method of natural
indicators by Yurdan Duhovnikov, curves with magnitudes of natural indicators, entirely certain conclusions were made
about the compliance of symmetry (or asymmetry) to the curves of the magnitude of natural indicators. The presence of
three sets of curves according to their symmetry with respect to the natural level of thickness 1.0, precisely: curves with
right asymmetry and zero natural indicator SNo≤0,85, curves with left asymmetry and SNo≥1,24, and symmetric type
curves – with SNo in range 0,86–1,25, was established. Conclusions were drawn that the distribution for the two investigated groups when taken separately is too analogized – the dendrocoenoses of the SYMMETRIES type predominate, and
when taken together, rite asymmetry predominates for spruce dendrocoenoses and left asymmetry predominates for silver
fir and all in equal degree. Consequently the spies tree is not influent too much upon thickness structure in one total model.
For the two investigationed groups the averaged curves of the normal number (qxav) were calculated and they were compared between oneself and with average curve of Tyurin (qxср) about the all tree species. The three curves qxav – for
Norway spruce, silver fir and the average between them except that it is near to the average curve by Tyurin. Consequently,
it is possibility together investigation structure of the thickness for the two tree species and indicate possibility for compilation together models of the volumes and sortiments.
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АДМИНИСТРАТИВНИ – ПРАВНИ ПРЕПОРЪКИ КЪМ СТРОИТЕЛСТВОТО НА
ГОРСКИТЕ ПЪТИЩА В БЪЛГАРИЯ
Светозар Маджов
Институт за гората – София, Българска академия на науките
Резюме
Статията разглежда административната процедура която трябва да се изпълни при строителството на горски
пътища. Представена е ролята и задълженията на всички участници в строителния процес. Дадена е категоризацията на горските пътища в зависимост от различните нормативни документи и са разяснени различните закони и
наредби, които касаят строителството.
Ключови думи: горски пътища, строителство, строителен надзор, административна процедура.
Key words: forest roads, construction, construction supervision, administrative procedure.
JEL: K22, K29, K32, Q23.

Планирането на горскопътната мрежа
трябва да бъде продиктувано от лесовъдски съображения след технико – икономически и екологичен анализ. Самият инвестиционен процес
обаче е в обхвата на друга област от стопанството – строителството. Съгласно Наредба
№ 1/2003 г.(обн. ДВ 98/2012г.) за номенклатурата
на видовете строежи[1] горските пътища са причислени в трета категория(чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1/2003 г.(обн. ДВ 98/2012г.) или четвърта категория (чл. 8, ал. 1 от Наредба №
1/2003 г.(обн. ДВ 98/2012г.). Всяка строителна
дейност свързана с построяването или ремонта
на горски пътища е строителство по смисъла на
ЗУТ.
Видовете строителство при пътищата в зависимост от обема и количеството на строително
– монтажните работи (СМР) са: ново строителство, реконструкция и рехабилитация. Видовете
ремонти в зависимост от периодичността и обхвата на СМР са основен, среден и текущ. Независимо обаче дали извършваме строителство
или основен ремонт, Закона за устройство на територията(ЗУТ) е категоричен – при извършване
на СМР се извършва строителство по смисъла на
закона и съответно трябва да се извървят всички
стъпки на строително – инвестиционния процес.
Единствените две изключения, които умело се
използваха за заобикаляне на закона са: текущият ремонт и строителството на IV-та степен горски пътища. Под прикритието на текущ ремонт на
пътя се струпва пътно – строителна техника и се
извършват СМР значително надвишаващи обхвата на текущия ремонт. Така текущият ремонт
се използва като предпоставка за заобикаляне
както на разпоредбите на ЗУТ, така и за да се избегнат изискванията за извършване на обществени поръчки.
В близкото минало се използваше и една
друга възможност за построяването на горски
път без това формално да се води строителство.
Съгласно Наредба № 5 от 31.07.2014 г. за строителството в горските територии без промяна на

предназначението им чл. 18 пътищата се делят
на трайни и временни горски пътища. Трайните
горски пътища са от I до IV степен, а временни
горски пътища са тракторни и коларски. Тук не е
правилно да се причисляват IV-та степен автомобилни горски пътища към временните горски пътища, само защото могат да се изпълнят без настилка. Това позволява да се проектират и строят
горски пътища без спазване на нужната административно – строителна процедура.
Изпълнение на IV-та степен горски пътища
като временни са неуспешни и неблагоприятни
по няколко причини. Първата е че по закон те са
временни и съответно след приключване на експлоатацията им следва да бъдат закрити. Такъв
случай не е известен, но всички такива пътища
биват изоставени на милостта на природата. Отделно, че строителството най - често бива възложено на дърводобивните фирми, които на практика правят един пробив в гората по който да могат да извозват дървесината при подходящи метеорологични условия. Най-често тези пътища се
изпълняват без проект, или ако има проект то той
не се спазва. За отводняване, спазване на техническите нормативи на горските пътища, качествено премахване на дънерите от пътното платно
и пр. и дума не може да става. Като следствие на
изброените проблеми и отчитайки фактът че
след приключване на дърводобива повредите по
пътното платно не се възстановяват и през следващите години не се извършва никаква поддръжка на пътя, експлоатационните показатели
на тези пътища рязко се влошават за няколко години в следствие на ерозията. Крайния резултат
от всичко това е че от една страна средствата инвестирани в строителството на тези пътища са
пропиляни, а от друга са нанесени екологични
щети на гората в следствие на ерозията и обезлесяването [2].
Решението на тези проблеми се корени в
спазването на административните процедури
при инвестиционния процес. Вярно е, че част от
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тези процедури са тромави и ненужно усложнени, но пък спазването им гарантира в голяма
степен качественото строителство.
Инвестиционният проект за горските пътища, следва да бъде изготвен съгласно изискванията на Закона за устройство на територията
(ЗУТ) [3], Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти [4], Наредба № 8/14.07.2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове, НАРЕДБА № 5 от 31.07.2014 г. за строителството в горските територии без промяна на
предназначението им [5] и другите нормативни
документи, отнасящи се до този вид дейност.
Първата стъпка е изработването на техническо задание, одобрено от началника на РУГ. В
него се обосновават нуждата от изграждането на
пътя и въз основа от наличния запас, предвиденото ползване и останалите лесовъдски мероприятия се определя степента на пътя. Така се
уточняват и предлагат на възложителя основните му технически параметри: ситуационно разположение, габарит, минимални елементи на
пътното трасе в план и профил и др. Въобще заданието има за цел да изясни и обоснове обхвата и съдържанието на проекта, както и да събере информация и документи, необходими за
проектирането.
За горските пътища се изготвя частично застроително решение или техническо задание
одобрено от кмета, след решение на архитектурно-градоустройствената комисия на общината, като одобреното частично застроително
решение се отразява в устройствения проект на
горския фонд и в териториално-устройствения
план на общината.
Строителството на горски пътища в горите и
земите в горския фонд се извършва без промяна
на предназначението на земите и се разрешава
при условията и по реда на ЗУТ, в съответствие
с териториално – устройствените планове на общините.
Втората стъпка е изготвянето на Технически
и работен проект (ТП) и (РП), в който се изчисляват количествата на необходимите строителни
работи за построяването на един горски път. Той
има следното съдържание:
Геодезически проект – работна геодезична основа – опорен полигон и геодезически проект за трасиране;
Геоложки доклад;
Чертежи – ситуация, надлъжен профил,
типов напречен профил, напречни профили, брукнеров полигон, план за отводняване;
Малки съоръжения – водостоци с отвор
до 5,00 м;
Големи съоръжения - мостове с отвор
над 5,00 м;
Реконструкция на електропроводи, водопроводи, оптичен кабел и други, ако
се засягат от проектното трасе;

-

Проектосметна документация с обяснителна записка, ведомости, таблици и
обобщена количествена сметка (ОКС);
В съдържанието на ТП влиза изработването
на Парцеларен план, който показва върху кои
имоти ще бъде разположена строителната площадка и баланс на земни маси. По най-новите
изисквания на ЗУТ ТП трябва да съдържа и части
„Пожарна Безопастност” (ПБ) и „План за безопасност и здраве”(ПБЗ) и съгласно ЗУТ и Закон за
управление на отпадъците план за „Оползотворяване на строителни отпадъци”.
Така подготвения и окомплектован проект
се предава на лицензирана фирма за строителен
надзор (СН). Тези фирми се лицензират от Дирекция Национален Строителен Контрол (ДНСК)
и осъществяват оценката за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142 от ЗУТ.
Най-съществената характеристика на оценката
за съответствие на инвестиционните проекти със
съществените изисквания към строежите е нейната комплексност. Съгласно чл. 142, ал. 5 на
ЗУТ оценката обхваща проверка за съответствие
със:
1. Предвижданията на подробния устройствен план;
2. Правилата и нормативите за устройство
на територията;
3. Изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2, в
т.ч.:
носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции
и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания;
пожарна безопасност на строежа; - опазване на здравето и живота на хората и
на тяхното имущество;
безопасно ползване на строежа; - опазване на околната среда по време на
строителството и на ползването на строежа, опазване на защитените територии
и обекти и опазване на недвижимите паметници на културатал
4. Взаимната съгласуваност между частите
на проекта;
5. Пълнотата и структурното съответствие
на инженерните изчисления;
6. Изискванията за устройство, безопасна
експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;
7. Специфичните изисквания към отделни
видове строежи съгласно нормативен акт, ако за
обекта има такива.
По всеки пункт оценката трябва да се извършва от квалифицирани специалисти със знания
и опит в проектирането. Всички становища на експертите по отделните части на оценката се
оформят в един Комплексен доклад, където се
прави заключение, дали инвестиционният проект
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отговаря на съществените изисквания към строежите. Накрая се предлага одобрението му по
реда на чл.145 от ЗУТ от главния архитект на общината (района) и издаване на разрешение за
строеж.
Ако оценката на съответствието бъде извършена качествено и компетентно от фирма за
строителен надзор това гарантира че проектът
отговаря в качествено и количествено отношение на изискванията и спазването на изработения проект гарантира изработването на един качествен горски път.
Подписаният и подпечатан от СН проект, заедно със Комплексния доклад на надзора се внасят от възложителя за съгласуване с главния архитект на общината и издаване на разрешение за
строеж.
След издаването на Разрешение за строеж
се изготвя тръжна документация с технически
спецификации за отделните видове строителномонтажни работи (СМР), по която се обявява обществена поръчка. Чак след провеждане на обществената поръчка за строителство и обявяване на победителя може да се премине към
строителство на горския път. Ако обаче някой от
участниците в конкурса обжалва решението на
тръжната комисията пред Комисията за защита
на конкуренцията (КЗК) процедурата се стопира
до потвърждаването или отхвърлянето й от КЗК.
Загубилата страна може да обжалва решението
на КЗК пред Върховния административен съд,
който при наличие на значителен порок може да
върне процедурата в самото ѝ начало.
След като бъде издадено Разрешението за
строеж трябва да бъде подписан договор със
строителен надзор и да бъде назначен координатор за безопасност и здраве. Следващата стъпка
е откриване на строителна площадка и заверка
на Заповедна книга на строежа. Междувременно
строежът трябва да бъде ограден и да бъде поставена информационна табела.
След започване на строителството на всеки
етап от него трябва да бъдат поканвани проектантите да осъществят авторски контрол, които
заедно със строителния надзор и строителя да
изготвят нужните строителни актове, своевременно да бъдат писани заповеди в заповедната
книга, които да бъдат подписвани от всички участници в строителството. Всичко това трябва да
се извършва своевременно за да може да се осъществява качествен контрол на извършваните
СМР и да се гарантира спазването на проекта.
Въпреки че не е задължително е силно препоръчително на обекта да се назначи постоянно
действащ инвеститорски контрол, който да защитава интересите на Инвеститора по време на
строителството и да следи дали строителя извършва в нужното количество и качество описаните в договора видове работи. Строителния
надзор при договореност с възложителя може да
изпълнява и функциите на инвеститорски контрол.

След приключване на строителството строителния надзор изготвя АКТ 15, който се подписва от всички участници в строителството (възложител, строител, проектанти и строителен надзор по съответните части), с което те удостоверяват че са запознати и са наясно с изпълнението на строежа. Подписването на АКТ 15 е основание строителния надзор да изготви Окончателен доклад съгласно чл. 168 ал. 6 от Закон за устройство на територията, след което строителния надзор окомплектова цялата преписка и я
подготвя за издаване на Разрешение за ползване (за трета категория строежи) или Удостоверение за въвеждане в експлоатация за (четвърта
категория строежи). Строежите от трета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на
разрешение за ползване, издадено от органите
на Дирекцията за национален строителен контрол, при условия и по ред, определени в НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България
[6] и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
За съжаление съществува лошата практика
цялото строителство да бъде извършено без на
строежа да е оказван контрол нито от проектантите, нито от строителния надзор. Накрая преди
държавното приемане на обекта се събират
участниците в строителния процес и само подписват нужните документи и актове. Това е изключително порочна практика, която води до формализиране на функциите на авторския контрол
и строителния надзор и съответно допускането
на често значителни отклонения от одобрения
проект и некачествено изпълнение на СМР.
Всичко това ни показва, че инвестиционния
процес е сложен и времеемък процес, чиито
изисквания при своевременно и съвестно изпълнение гарантират качественото и законосъобразно изпълнение на строежа. За да се изпълнят
правилно тези изисквания по-долу съм предложил няколко извода и препоръки с цел прилагането на добри практики при строителството на
горски пътища.
Изводи и препоръки
-

-
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Подготовката и строителството на един
горски път да се извършва за две години, като първата година да се изработят и съгласуват проектите, а строителството да се извърши през втората година. Само така може да се гарантира
спазването на стратегия за развитие на
горскопътната мрежа и наличието на
проектна и финансова готовност за изпълнението ѝ;
Проектирането да се възлага само на
фирми, които имат нужните кадри и опит
за проектирането на горски пътища съгласно чл. 22 от Наредба № 5 от

АДМИНИСТРАТИВНИ – ПРАВНИ ПРЕПОРЪКИ КЪМ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ГОРСКИТЕ ПЪТИЩА В …

-

-

-

-

31.07.2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им;
Фирмата за строителен надзор, проектантите и строителя да се избират чрез
конкурс, като трябва да се следи тези
фирми да не са свързани;
Препоръчително е да се сключва договор с фирма за строителен надзор по
време на проектирането за да може да
се осъществява текущ надзор по време
на проектирането;
При започване на строителството да се
определи и инвеститорски контрол,
който да защитава интересите на Възложителя, заедно със строителния надзор;
След започване на строителството на
всеки етап от него трябва да бъдат поканени проектантите да осъществят авторски контрол, които заедно със строителния надзор и строителя да изготвят нужните строителни актове, своевременно
да бъдат писани заповеди в заповедната книга, които да бъдат подписвани

-

от всички участници в строителството.
Формализирането на процедурата неминуемо води до влошаване качеството на
изпълнение;
След въвеждането в експлоатация на
строежа новоизграденият път да бъде
включен в графика за текущо поддържане и ремонт на съответното лесничейство.
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ADMINISTRATIVE – LEGAL RECOMMENDATIONS TO THE CONSTRUCTION OF
FOREST ROADS IN BULGARIA
Svetozar Madzhov
Forest Research Institute, Sofia, Bulgarian Academy of Sciences
Abstract
Planning of forest roads should be provoked by silvicultural considerations after technical, economical and
environmental analysis. The investment process itself, represents the scope of another area of economy – construction.
The forest roads have been classified under third or fourth construction category according Regulation № 1/2003 on the
nomenclature of construction works types. Any construction activity related to the construction or repair of forest roads is
defined under the notion “construction” according to Law on Spatial Planning. Types of construction works in road
construction, depending on the volume and quantity of construction works are: new construction, reconstruction and
rehabilitation. The types of renovations depending on the frequency and scope are basic, average and current. The Law
on Spatial Planning is clear - any building activity represents “construction” according to law: no matter if a construction
or major repair is performed, every step of construction and investment process should be followed. The article describes
the administrative procedure which should be performed in the forest roads construction. The role and responsibilities of
all participants in the construction process is described. А forest roads categorization according to the applicable
regulations and the legal acts concerning construction are presented.
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КАРТОГРАФИРАНЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША” ЗА ЦЕЛИТЕ НА НЕГОВОТО
УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Венета Коцева, Десислава Вълева
Лесотехнически университет, София
Резюме
Природните паркове в България са представени накратко като защитени територии. Най-новите тематични
карти, издадени у нас за природен парк „Витоша”, са анализирани от гледна точка на тематичната картография,
екологията и опазването на околната среда. Специфичните условни знаци и картографски способи, използвани
при картирането на природен парк „Витоша”, са описани и обсъдени за целите на тяхното управление и устойчиво
развитие.
Ключови думи: природен парк, картографиране, управление, устойчиво развитие.
Key words: Natural Park, cartography, management, sustainable development.
JEL: Q01, Q57.

Увод
1. Описание

Българският Закон за защитените територии (ЗЗТ) [1] е приет и обнародван през 1998 г. и
е претърпял многобройни изменения до
26.07.2013 г. Съгласно чл. 5 от ЗЗТ защитените
територии са 6 вида: резерват; национален парк
(НП); природна забележителност; поддържан резерват; природен парк (ПП) и защитена местност.
В защитените територии се включват: гори, земи
и водни площи. Разпоредбите на ЗЗТ се прилагат
за всички защитени територии независимо от
собствеността върху горите, земите и водните
площи в тях. Според чл. 29, ал. 1 за природни
паркове се обявяват територии, включващи разнообразни екосистеми с многообразие на растителни и животински видове и на техните местообитания, с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа.
Има обявени 11 природни парка: „Беласица”, „Българка”, „Витоша”, „Врачански Балкан”,
„Златни пясъци”, „Персина”, „Рилски манастир”,
„Русенски лом”, „Сините камъни”, „Странджа” и
„Шуменско плато”. За всеки от тях съгласно чл.
32 от [1] се разработва План за управление (ПУ),
в който се обособяват следните зони: резервати
и поддържани резервати; туристически зони;
зони на хижите, административните центрове за
управление и поддръжка на парковете и спортните съоръжения; други зони съгласно конкретните условия на парка. Нашият научно-изследователски интерес е фокусиран върху съвременното картографиране на ПП в България, която
максимално нагледно, пълно и лесно разбираемо да отразява информацията върху картата за
улеснение на ежедневната работа на специалистите по туризъм и на туристите, при запознаването им с природните паркове. Стремежът е към
разглеждане на използваните различни знакови
системи и впоследствие разработване на единна
знакова система за всички защитени територии.

1.1. Общо описание
ПП „Витоша” се намира в областите Перник
и София, на територията на общините - Перник,
Радомир, Самоков и Столична и обхваща площ
от 27 079,11 ха. Обявен е за ПП с Постановление
на Министерски Съвет № 15 422 от 27.10.1934 г.,
ДВ бр. 178 от 1934 г. Целта е била горите и пасбищата-яйлаци в планина Витоша да се обявят
за строго охранителен периметър и природен
парк с резерватите в него. Витоша е първият парк
в България и на Балканския полуостров. Обявен
е една година след Лондонското определение за
национални паркове. През 1936 г. е изготвена и
обнародвана „Наредба–закон за защита на родната природа”. У нас до 01.08.1952 г. е действал
специален „Правилник за стопанисване и управление на НП „Витоша” и включените в него бранища”, който е публикуван в бр. 5 на ДВ през
1939 г. В годините преди и след обявяването на
парка са били извършени редица устройствени
мероприятия с цел улесняване на туристите.
Едно от тези мероприятия е изработването на
карта на територията в М 1:5 000 (1 cm = 50 m), а
за туристически цели и карта в М 1:30 000
(1 cm = 300 m).
2. Физикогеографска характеристика
2.1. Релеф
Витоша по форма изпъква като купол, с
почти еднакви размери по дължина (23 km) и ширина (18 km). Поради куполообразната форма отделните върхове не се обособяват ясно от общия
ѝ силует. В границите на парка има 9 върха с височина над 2000 m.
Като последица от продължителните процеси на издигане и характерното луковично на-
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пукване на основната скала – сиенита, са образувани уникалните витошки „каменни реки“, които
нямат нищо общо с известните ледникови морени. За разлика от сипеите, каменните реки се
срещат не само върху откосите, но и върху различните повърхности на стъпалата.

Висшите растения, описани за ПП „Витоша”,
са 1489 вида, което е около половината от висшата българска флора. Растителните видове с
природозащитна стойност надхвърлят 80 вида.
От тях 9 вида се срещат само в България и са
български ендемити, а 13 са балкански ендемити. Петдесет и осем вида от растенията в природния парк са включени в Червената книга на
България. С приемането през 2002 г. на Закона
за биологичното разнообразие, под закрилата на
природозащитното ни законодателство попаднаха 49 вида висши растения, разпространени в
границите на този ПП. Някои от тези видове са от
изключителна ценност и в европейски мащаб, поради което са включени в редица международни
конвенции – Конвенцията за опазване на дивата
европейска флора и фауна и природни местообитания (Бернска конвенция), Конвенцията по
международна търговия със застрашени видове
от дивата фауна и флора (CITES) и др.

2.2. Климат
ПП „Витоша” се характеризира с хладен континентално-планински климат. Според котите се
диференцират следните климатични пояси:
нископланински – от 700 m до около
1200 m;
среднопланински – от 1200 m до 1900 m;
високопланински (субалпийски) пояс –
обхващащ безлесните открити терени
между 1900 m и 2290 m.
2.3. Хидрология
ПП „Витоша” е извънредно богат на водни
ресурси. По билото на планината преминава
главният вододел на Балканския полуостров,
който разделя Егейския от Черноморския водосборни басейни. Всички реки, които извират от Витоша, са притоци на Искър или Струма. По-голяма част от тях водят началото си от торфените
блата. Най-голямо е торфището на Високото
плато. Това е и най-значителният за България
комплекс от високопланински торфища, обявен
за резерват „Торфено бранище“ с обща площ
782,8 ha.
ПП „Витоша” е извънредно богат и на извори. Общият им брой надхвърля 40, като около
33 са подходящи за питейно водоснабдяване.
Изворите на Витоша се делят на три групи – термални, карстови и подпочвени.
На Витоша се намира и известният Боянски
водопад, разположен на Боянската река на височина 1200 m и с пад на водата 15 m.

3.2. Горски фонд
Площта, заета от гори в границите на ПП
“Витоша”, са повече от половината от територията на планината. В зависимост от надморската
височина в парка са застъпени:
Среден планински пояс на горите от бук
и иглолистни:
а/ Подпояс на нископланинските гори
от горун, бук и ела;
б/ Подпояс на среднопланинските гори
от бук, ела и смърч;
в/ Подпояс на горнопланинските смърчови гори.
Високопланински пояс:
а/ Подпояс на високопланинските гори
от смърч и мура;
б/ Подпояс на субалпийските формации от единични дървета, клек и
храсти.

2.4. Почви и почвени процеси

3.4. Фауна

Главните почвени единици са: кафяви горски почви, тъмноцветни горски почви, планинсколивадни горски почви, торфени и торфенистоблатни почви, силно излужени до слабо оподзолени канелени горски почви, алувиално-делувиално ливадни почви и рендзини.

ПП „Витоша” се характеризира с изключително разнообразна безгръбначна фауна. В „Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие” ПП „Витоша” е определен за
представително място с уникални съобщества на
безгръбначни животни. Срещат се 148 ендемични вида (български и балкански ендемити),
300 редки вида и 85 вида реликтни безгръбначни,
от които 18 вида са типични аркто-алпийски глациални реликти. На територията на ПП през различните сезони се наблюдават близо 200 вида
птици, от които около 120 са гнездещи. От едрите
бозайници в спокойните места на планината все
още се срещат благороден елен, сърна, диво
прасе, мечка и вълк. В последно време е открита
и смятаната за изчезнала от ПП „Витоша” поради
липсата на данни златка. Досега в ПП „Витоша”
са установени 13 вида прилепи, най-много се
срещат в пещерите в Боснешкия карстов район.

3. Биотична характеристика
3.1. Флора и фауна
На територията на ПП “Витоша” са установени около 500 вида сладководни водорасли.
Броят на установените гъби възлиза на 500 вида.
Представителите на лишеите са над 340 вида,
като 22 от тях се срещат единствено в границите
на ПП. Досега от Витоша са известни 326 вида
мъхове, като редките видове са 13 на брой, уязвимите са 8, а застрашените са 7 вида.
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горски дом, стар условен знак за пионерски лагер. За сградния фонд са използвани отделни условни знаци за: хотел, ресторант, манастир и
църква. В сигнално червен цвят са дадени два условни знака за: планинска контролно спасителна
служба и границите на двата резервата. Със специални условни знаци са изобразени: каменни
реки, пещери, резервати, ски писти и ски шанца.
В компоновката на гърба на картата има цветни
фотоснимки от обекти на Витоша и отделна
карто-схема на спортно-туристически комплекс
„Алеко”, без мащаб.

3.5. Защитени територии
На територията на ПП „Витоша” са разположени два резервата: биосферен резерват „Бистришко бранище” и резерват „Торфено бранище”
и една природна забележителност - пещерата
Духлата.
4. Туризъм
В границите на ПП „Витоша“ и в населените
места в подножието на планината попадат многобройни паметници на културата с различен характер:
археологически паметници – с национално и местно значение;
исторически паметници – със световно,
национално и местно значение;
обявени и декларирани църкви и манастири;
художествени паметници от Средновековието и непосредствено след него;
архитектурни паметници.
В ПП „Витоша” има следните маршрути:
Алтернативни спортове;
Туристически маршрути;
Тематични маршрути: Пътека “Сила и
живот”, Алея на билките, Алея на Боснешкия карст, Ботаническа алея за незрящи, Торфищна информационна алея,
Спортно–информационна алея за хора с
увреждания на опорно-двигателния апарат;
Конни маршрути;
Вело маршрути;
Катерачески обекти.

Фиг. 1. Извадка от Обзорна туристическа карта на Витоша 8-то издание [4]

5. Пространствено планиране И картографиране
През различните години от създаването на
на НП и ПП „Витоша” последователно КИПП
(Комплексен институт за проучване и проектиране) „Картпроект”, ДФ (Държавна фирма) „Картография” и „Картография” ЕООД са издавали
туристически карти за парка. Тук са разгледани
8-то и 9-то от 1990 г. издания на ДФ „Картография”, които са без мащаб и първото издание от
1996 г. на „Картография” ЕООД.
В 8-то издание на лицевата страна е представена обзорна карта на Витоша. Релефът е
представен по метода на хоризонталите, които
са в кафяв цвят, и по метода на сенките, за придаване на по-голяма изразителност на релефа, в
комбинация с двуцветно хипсометрично оцветяване – зелено и бяло, като със зелено са нанесени горските масиви. Хидрографията е представена стандартно в син цвят за: яз. „Студена”, реките, притоците и изворите.
Условни знаци са многобройни и специфични за туризма: пътища, алеи, пътеки, различни въжени линии (кабинков и седалков лифт),
ски влекове, хижи, заслони, туристически спални,

Фиг. 2. Извадка от Обзорна туристическа карта на Витоша 9-то издание 1990 г. [5]

9-то издание на Обзорната туристическа
карта на Витоша от ДФ „Картография” се различава от 8-то по цветовото оформление, като е избран различен светлозелен цвят, с който е заменен тъмнозеленият цвят на горския фонд от 8-то
издание. Териториите на населените места и в
двете издания са дадени в светложълт фон. Релефът е изобразен идентично на 9-то издание по
метода на светлосенките и изохипсите при височина на сечението h = 50 m. Установихме минимални промени в съдържанието на почивните
станции.
Първото издание на туристическа карта на
Витоша М 1:50000 (1 cm = 500 m) на „Картография” ЕООД се различава от предходните издания на ДФ „Картография” в цветовото оформление, но условните знаци са идентични.
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Фиг. 5. Извадка от панорамната карта на ПП „Витоша” зимна панорама [3]

Фиг. 3. Извадка от туристическа карта на Витоша в
М 1:50000 [6]

В една друга туристическа карта, издадена
в М 1:25 000 (1 cm = 250 m) от картографската
фирма „Домино”, Стара Загора, освен традиционното представяне на релефа с хоризонтали с
височина на сечението h = 20 m, има представени GPS-координати, които съвпадат с обозначения на върхове или обекти. Те подпомагат ориентацията на туристите в по– отдалечените
южни райони на Витоша, където липсват утвърдени туристически пътеки и маркировки.

Фиг. 6. Извадка от панорамната карта на ПП „Витоша” лятна панорама [3]

Друга интересна туристическа карта на ПП
„Витоша” [1] е тази, изработена в М 1:40 000
(1 cm = 400 m) и издадена от Дирекцията на ПП
„Витоша” към Изпълнителната агенция по горите
при Министерство на земеделието и храните. За
картна основа е използвана ДПП „Витоша”, София 2014г. Картата е двулицева, цветна, с високо
информационно качество. Решена е в пастелна
светлозелена гама за показване на широколистните горски територии и светлосинята за иглолистните. Релефът е представен с хоризонтали
с стандартен кафяв цвят, с височина на сечението h = 50 m, удебелени и оцифрени хоризонтали
през 5h = 100 m, и с метода на единичните коти
при върховете, което е видно на Фиг. 1, като за
върховете е използван отделен символ. Всички
надписи върху картата са на кирилица.

Фиг. 4. Извадка от туристическата карта на ПП „Витоша”
в М 1:25 000 [7]

За ПП „Витоша” има изготвени от „Картографско студио ДавГЕО” ЕООД две много интересни стенни панорамни карти с размери
90/150 cm със зимна и лятна панорама, на които
може да се видят триизмерно характерни
сгради – телевизионната кула на „Копитото”, Боянската църква и др.
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Фиг. 7. Извадка от Туристическа карта на ПП „Витоша” М 1:40 000 [8]

С 2 различни линейни знака са показани границите на ПП „Витоша” и на природните резервати (ПР). С два картинни условни знака в зелено, отразяващи характера на защитената територия, са показани резерватите „Бистришко
бранище” и „Торфено бранище”.
С картинни условни знака са представени
морени, грохоти и скали. Местата за настаняване, ползване и посещение от туристи са картирани с черни картинни условни знаци, които контрастират добре на фона на релефа и горите. С
червени условни знаци са дадени местата на
Планинската спасителна служба, Посетителски
център, музей и информационна алея, което
ясно ги отличава от останалите условни знаци.
Хидрографията е изчертана със сини линейни условни знаци и с надписи, като с отделни
условни знаци са нанесени чешмите и мочурищата. Териториите на населените места са изобразени чрез контурите на кварталите им и оцветяване на самите квартали в светла охра, което
улеснява ползвателите при идентификацията им
върху картите.
Изобразена е пътната мрежа с висока степен на подробност, като са включени освен шосетата и други видове пътища, в т.ч. камионен
път, маркирани туристически пътеки, стълбова
маркировка, пътеки и алеи. Дадена е подробна
информация за туристическите маршрути, която
включва дължина, време-траене, денивелация и
възможност за използване на масов градски
транспорт до изходните пунктове. Отделено е
специално внимание на маркировката на въжените линии, като с 3 различни черни линейни условни знака са нанесени кабинковите и седалковите въжени линии и ски-влековете..

В компоновката на едната страна на картата
е отделено място за кратки описания на ПП „Витоша” с неговите флора, фауна, културно–историческо наследство, музеи и информационни
алеи.
Тук е мястото да изтъкнем големите приноси за изучаването на Витоша и за популяризирането на нейните природни забележителности,
които принадлежат на инж. Леонид Йорданов.
Той е завършил отдела по лесовъдство при Агрономо-лесовъдския факултет на Софийския
университет през 1934 г., работил е дълги години
по устройството на българските гори и е автор на
3 много полезни книги: „Планината Витоша”, издадена през 1977 г., „Българска силвонимия”, издадена през 1994 г., и „Топонимията на Витоша”,
издадена през 1999 г. и посветена на 65-тата годишнина от обявяването на Витоша за първия
парк в България и на Балканите.

Фиг. 8. Маршрут Голи връх – Черни връх – Малък Резен
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Към ПУ са разработени и 17 бр. отделни извадки от картата за различните маршрути, които
са изобразени с плътна зелена линия. Релефът
е представен по метода на единичните коти само
при върховете, както е видно на Фиг. 8, като за
тях е използван отделен знак – триъгълник, който
съвпада със знака за триангулачна точка.
Хидрографията е дадена със сиви линейни
условни знаци и надписи, а за чешмите и използван картинен условен знак. С черни условни
знаци са изобразени различните туристически
обекти, а с 3 линейни знака е представена въжената инфраструктура.

развитието на младите хора в Лесотехнически университет”, финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси (2007–2013)”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и Министерството на образованието
и науката.
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Заключение
Картографията може да подпомогне управлението на природните паркове и развитието на
туризма, като представи информацията лесно и
достъпно за всички ползватели, както и да
улесни запознаването на посетителите с всички
факти за красотата на природата.
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MAPING OF THE NATURE PARK VITOSHA FOR THE PURPOSES OF ITS
MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Veneta Kotseva, Dessislava Valeva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The nature parks in Bulgaria are briefly represented as protected natural territories. The newest thematic maps,
published in Bulgaria for the Nature Park Vitosha are analysed from point of view of thematic cartography, ecology and
environment protection. The specific cartographic signs and maping methods, used at the maping of the Nature Park
Vitosha, are described and discussed for the purposes of its management and sustainable development.
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Резюме
Първият за България план за многофункционално стопанисване на горите (ПМСГ) е на Община Тетевен,
приет през 2004 г. Мониторинг на изпълнението на плана е провеждан през периода 2006-2012 г. През 2012 г. е
стартиран процес за изработване на нов план, в рамките на работата по проект INTEGRAL. На проведените в
периода 2012-2015 г. 10 работни срещи са обобщени 96 актуални искания на заинтересованите страни за развитието на горите. Формулирани са цели и приоритети за развитието на горите, направена е пътна карта с политическите действия за развитие на горите на територията на Община Тетевен. Анализът показва, че най-голям брой
искания са насочени към усъвършенстване на управлението на горите, в условията на публичност. На следващо
място са проблемите с обучението, образованието, квалификацията и преквалификацията на персонала в горското стопанство, усъвършенстване на нормативната уредба, подобряване на опазването на горите, в т.ч. опазване
на биологичното и ландшафтното разнообразие, както и подобряване на средата за развитие на бизнеса. Разработването на Планове за развитие на горите на общинско ниво е подкрепено от заинтересованите страни, като
добър начин за решаване на част от проблемите и конфликтите още на етап планиране. Този вид планиране
синхронизира стратегическите документи за развитието на горите с тези за общините и на областно ниво.
Ключови думи: стратегическо горско планиране, многофункционално горско планиране, мониторинг на горското планиране, план за развитие на горите.
plan.

Key words: strategic forest planning, multifunctional forest planning, forest planning monitoring, forest development
JEL: Q23.

да се счита, че е достатъчен период за анализ на
някои политически действия предприемани и
провеждани в горите. Процесите на плурализъм
в собствеността и преустройство в системата на
управление и стопанисване на горите и на горския сектор стартираха с приетия ЗГ(1997). С този
закон, се цели да се „уреждат отношенията,
свързани със собствеността и стопанисването управлението, възпроизводството, ползването и
опазването на горите в Република България.
Целта е съхраняването на българските гори като
национално богатство – основен средообразуващ фактор, чрез възпроизводството и устойчивото им развитие и многоцелевото ползване в
интерес на собствениците и обществото”.
От казаното се вижда, че от одържавяването на всички гори, едва 50 години по късно започва да се прокрадват идеите за устойчиво развитие и многоцелево ползване в интерес на собствениците на горите. На заден план остават налудничавите идеи за непрекъснатото повишаване на продуктивността на горите, чрез реконструиране на насаждения и тотално превръщане
на всички издънкови гори с семенни и пр.
Едва с приемането на ЗГ (2011) се регламентира, че „Този закон 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”. Гарантирането на много-

Увод
За да достигнем до съвременните разбирания за природосъобразното и многофункционално управлението и стопанисването на горите
в нашата страна се налага да направим бегъл
ретроспективен преглед на периодите да развитие. Законът за стопанисване и ползуване на горите (1948) посочва, че „Всички гори, горски пасища и други горски земи (горски имоти) в страната, предмет на горското стопанство, както и
стопанските сгради и съоръжения, свързани със
стопанисването им, са държавна, т. е. общонародна собственост. Всички горски имоти и стопанските сгради и съоръжения в тях, свързани
със стопанисването на горите, се стопанисват и
ползуват от Министерството на горите, респективно от създадените към него предприятия на
самоиздръжка. Общинските народни съвети, манастирите и другите обществени учреждения получават чистите приходи от досегашните техни
горски имоти, постъпили до 1 януари 1951 г.
Следващият Закон за горите (1958) уточнява, че „С този закон се урежда устройването,
стопанисването, ползването и опазването на горите и земите на държавния горски фонд с цел
да се увеличава продуктивността им и се подобряват техните почвозащитни, водоохранни и
други полезни свойства.
От началото на т.нар. демократични процеси в България изминаха 25 години, което, може
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функционалното горско планиране и стопанисване на горите се вижда и от посочените основни
цели на ЗГ, като: поддържане и подобряване състоянието на горите; гарантиране и поддържане
на екосистемните, социалните и икономическите
функции на горските територии; гарантиране и
увеличаване производството на дървесина и недървесни горски продукти чрез природосъобразно стопанисване на горските територии; 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; изпълнение на международни и европейски
ангажименти за съхранение на горските местообитания и пр.
От прегледа на законодателните инициативи и решения се установява, че в нормативните документи почти не се е обръщало внимание на заинтересованите страни в процеса на
планиране и вземане на решения за управлението и стопанисването на горите. Повече от 50 години „заинтересована страна” е била единствено
държавата, като едноличен собственик.
Многофункционалното горско планиране
(МГП), като нов подход за вземане на стратегически решения за развитието на горите и горските територии се прилага успешно в редица
страни на Европа, но трудно намира приложение
в нашите условия [17, 20]. Изследванията сочат,
че причините са почти от нормативен характер и
силно политически влияние върху горския сектор
[16].
Процесите по МГП започнаха да се експериментират и прилагат в края на миналия век с приемането на ЗГ (1997). Законът не беше пречка,
но и не беше предпоставка за разработване, приемане и прилагане на възприетите по това време
Планове за многофункционално стопанисване на
горите (ПМСГ). От тогава изминаха почти две десетилетия, което е достатъчен период от време,
за да се направи анализ, преценка, преоценка и
равносметка за положените усилия и резултатите в това направление. През този период бяха
разработени и приети ПМСГ за 13 общини. Натрупаният опит от МГП бе взет предвид при разработване целите, приоритетите и принципите в
новия Закон за горите (2011), където по съвсем
нов начин се определиха функциите на горите,
нивата на горско планиране, горската сертификация, проблемите с квалификацията, преквалификацията и обучението на кадрите в горската
система [16].
От приемането на първия демократичен ЗГ
(1997), където термини като: устойчиво и природосъобразно стопанисване, многофункционално
горско планиране и многофункционално стопанисване на горите, дори не бяха споменавани, то
сега, те са ежедневие, но в същото време горския
сектор трябваше да измине доста мъчителен път

за да достигне до тези идеи и прилагането им в
практиката [19, 15, 2].
Само през последните 1-2 години се разработиха и приеха сериозни стратегически документи за развитието на горите, като Националната стратегия за развитие на горския сектор в
Република България за периода 2013–2020 г. и
Национален стратегически план за развитието
на горския сектор 2014–2023.
Въпреки напредъка за устойчивото развитие на горския сектор съществуват доста бариери и препятствия от икономически и политическо естество, като дори и пред сертификацията на гори и горски територии съществуват нормативно не решени проблеми [22, 24].
1. Обект и метод на работа
1.1. Обект на изследването са поставените
искания на заинтересованите страни в процеса
на многофункционално горско планиране при
разработване на Плана за многофункционално
планиране на община Тетевен (2004) и Плана за
развитието на горите (2015).
1.2. Целите на изследването са:
- да се направи преглед, анализ и оценка на
законодателната и социално-икономическа
среда, на настоящия етап от развитието на горския сектор, и как тя влияе върху многофункционалното горско планиране – изпълнението на
ПМСГ (2004) и планирането в ПРГ (2014) на община Тетевен;
- да се направи анализ и оценка на поставените искания от Заинтересованите страни
през 2004 г., както и изпълнението и актуалността им през 2014;
- да се прецени дали все още тези искания
са актуални и адекватни и дали се подкрепят от
ангажираните в процеса заинтересовани страни;
- да се представят новите моменти от развитието на горския сектор пред заинтересованите
страни и се съберат новите искания.
- актуализираните стари искания и новите
такива да се групират по направления и се направи оценка на необходимостта от предстоящи
действия в т.ч. политически, законодателни и др.
Основната задача на проведеното изследване е да се анализира ролята и мястото на
заинтересованите страни в процеса на многофункционалното горско планиране, като се направи анализ и оценка на исканията и необходимостта от предприемане на политически действия.
1.3. Метод на работа
За разрешаване на поставените цели и задачи в периода 2012–2015 г. бяха проведени 10
работни срещи със заинтересованите страни в
Заседателната зала на община Тетевен.
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В Работните срещи са поканени всички заинтересовани страни от общината, както и консултанти и гости.
Направен е обстоен анализ и оценка на изпълнението, актуалността и адекватността на
поставените искания от Заинтересованите
страни през 2004 г.
Заинтересованите страни са насърчавани
да участват активно в дискусиите и да поставят
открито новите си искания. Направен е обобщен
лист и таблична подредба на исканията (матрица
на исканията), като същите са групирани по направления, направен е SWOT – анализ на проблемите (силни и слаби страни-позитивна и негативна ситуация, възможности и заплахи).На тази
основа са обособени основни групи искания и са
направени предложения за политически действия в т.ч. и нормативни промени.

принципи, гарантиращи МФГП, както и са регламентирани са основните стратегически документи за развитието на горите, доказващи, че горите може да се стопанисват по природосъобразен и законосъобразен начин, но гаранция за
това ще бъде партисипативния подход при вземането на решения..
В процеса на МГП в периода 2012–2015 г.
със заинтересованите страни в община Тетевен
бяха проведени общо 10 срещи с Работната
група.
Пред ЗС са представени редица нови моменти от новото горско законодателство и промените в провеждането на МГП. Направен е анализ
на исканията от 2004 г., с което е оценен напредъка на изпълнението на ПМСГ (2004).
3. Резултати от изследването
От срещите се установява, че ЗС подкрепят
поставените приоритети през 2004 г. и те все още
са актуални и адекватни на условията на развитие на горския сектор. Това доказва, че когато
приоритетите се определят и приемат с консенсус от всички ЗС, тогава, намесата и влиянието
на други фактори, като икономически и политически, могат по-слабо да влияят на тенденциите
и процесите в горския сектор..
Исканията на заинтересованите страни в
ПРГГТ – Тетевен (актуализирани – 2004 + нови
от 2014) са общо 96.
Разпределението на исканията по група
направления е, както следва:
искания свързани с подобряване стопанисването на горите – 25 бр. (26 %);
искания, свързани с достъп и публичност на информацията – 15 бр. (15,6 %);
искания, свързани с обучение, квалификация и преквалификация – 11 бр.
(11,5 %);
искания свързани с подобряване охраната и опазването на горите – 9 бр.
(9,4%);
искания, свързани с лова, ловното стопанство и опазването на дивеча – 9 бр.
(9,4 %);
искания, свързани с подобряване управлението на горите – 8 бр. (8,3 %);
искания, свързани собственост върху горите – 8 бр. (8,3 %);
искания свързани с развитие на бизнеса – 7 бр. (7,3 %);
искания, свързани с биологичното разнообразие – 4 бр. (4,2 %).
Видно е, че обществеността най-много се
интересува от проблемите по стопанисването на
горите, което поставено в почти 1/4 от исканията
(26 %), следвани от исканията за публичност и
достъпност на информацията (16 %), обучение и
квалификация (12 %),с охраната и стопанисване
на дивеча по 9,4 %. Заинтересованите страни не
виждат реална заплаха за биологичното разнообразие в региона, тъй като буковите гори са

2. Състояние на проблема.
Както се посочи, МГП е особен вид горско
планиране, което е силно ориентирано към участието на заинтересованите и засегнатите страни.
Целта на този вид планиране е да се даде възможност на по-широк кръг от заинтересованите
страни да участват в процеса на планиране на
дейностите в горите, като една от формите е да
се представят искания и да се контролира процеса на изпълнение на тези искания.
Резултатите М&О за изпълнението на
Принцип I (социално-икономическата среда),
при мониторингови проверки през 2006;
2009/2010 г., показват, че дадената оценка е
била незадоволителна. Основен неблагоприятен фактор до 2011 г. се посочва липсата на нормативното регламентиране на МГП т.е. отсъствието на специална част в ЗГ и подзаконовите актове за регламентиране на планирането и разработването на ПМСГ. Липсата на регламентиране
е действало демотивиращо, преди всичко на
държавната горска администрация, отколкото на
заинтересованите страни и другите участници в
процеса.
Чл. 15. (1) ЗГ (2011) вече регламентира, че
„в общинските планове за развитие, съгласно
Закона за регионалното развитие, се разработва раздел за развитието на горските територии, който е съобразен със съответния областен план за развитие на горските територии”.
Този план за развитие на горите на общински
ниво, може да бъде нарече Секторен план за
развитието на горите и горските територии
на съответната община, защото е част от Общинския план за развитие. Този План за развитие на
горите (ПРГ) трябва да е съобразен с Областния
план за развитие на горите и горските територии
(Наръчник за разработване на Областни планове
за развитие на горските територии, 2014). Видно
е, че законодателната среда, регламентираща
провеждането на многофункционалното горско планиране, е в значителна степен подобрена. В целите на ЗГ (2011) също са разписани
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сравнително устойчиви на въздействие от природни фактори и стопанска дейност. Статистиката от стопанисването им показва, че горите на
общината са добре стопанисвани и са налице условия и възможности за природосъобразното и
многофункционално стопанисване [5]. Заинтересованите страни проявяват интерес и поставят
искания за развитие на бизнеса в региона, което
е актуална тема (7 бр. – 7,3 %), но сравнително
по-малко са исканията, свързани със собствеността върху горите, което пък може да се счита
за приключена тема, ако не се отчета опазването
на собствеността на горите (8 бр. – 8,3 %).
В процеса на МГП са участвали 21 заинтересовани страни. В Таблица 1 са дадени исканията на ЗС, като е направен разбор на това колко
искания е поставила всяка заинтересована
страна и колко искания са поставени към всяка
заинтересована страна.
Данните дават възможност да се види активността на всяка заинтересована страна и
проблемите/исканията които се поставят към съответната ЗС.
Най-много искания са поставени към ТП
ДГС на територията на общината – 84 от 96
общо, което прави 88 %. В същото време ТП ДГС
е поставило към други организации едва 8 бр. искания (8,3 %). Сравнително висок брой искания
са поставени към ИАГ и РДГ – 78 бр. (81,2 %), а
те са поставили към другите ЗС едва 15 искания
(15,6 %).
От горепосоченото може да се направи извода, че доста от исканията са поставени към
държавните структури – горското стопанство и
РДГ, респективно ИАГ т.е. проблемите поставени
за решаване са в „ръцете на изпълнителната
власт”. В същото време тази изпълнителна власт
е поставила съвсем малък брой искания към
други заинтересовани страни. Същата особеност
се наблюдава и по брой на поставените искания
към Общината – те са 71 бр. (74 %), но общината
е поставила едва – 13 бр. (13,5 %). Тази тенденция показва че доста от проблемите за решаване
са в прерогативите на държавата (МЗХ–ДП и
ИАГ–РДГ) и общинската администрация.
Към РИОСВ, като контролна служба, са поставени 10 бр. искания, но РИОСВ е поставила
22 бр. искания за изпълнение към другите заинтересовани страни.
Значителна активност се наблюдава в Учебните заведения – към тях са поставени 5 бр. искания, но те са поставили 27 бр. към останалите
заинтересовани страни.
Интересна е тенденцията при:
бизнеса – към тях са поставени 9 бр. искания, а те са поставили 19 бр.;
собствениците на гори – към тях са поставени 12 бр. искания, а те като целева
група са поставили 68 бр.;
кметове и кметски наместници – към тях
са поставени 5 бр. искания, а те са поставили 63 бр.;

-

МИГ – Тетевен – поставени към тях
5 бр., а те са поставили 25 искания;
туристически дружества – поставени
към тях 4 бр., а те са поставили 15 бр.
искания.
Сравнително по-слабо е участието на лесовъдите-пенсионери, сдружения от различни
браншови организации, както и държавните органи:- градска прокуратура (3 искания към тях –
10 искания поставени от тях) РПУ на МВР (6 на
8 бр.), РЗПБЗН (2 на 11 бр.)
Общият извод е, че към държавните органи
са поставени значителен брой искания, което показва че има доста проблеми в работата на тези
структури и те могат и трябва да бъдат решени
от тях. От друга страна значителен брой искания,
което говори за висока активност и отговорност,
се поставят от кметовете и кметските наместници на населените места в общината, докато
към тях исканията са незначителни. Висока активност проявяват и собствениците на гори и организациите от бизнеса.
Общото заключение от този анализ е, че
значителен брой от исканията са в прерогативите на държавната горска администрация –
ИАГ, РДГ, ТП ДГС) и общинската служба по горите УСОГ-Тетевен. Анализът също сочи засилена активност на „незабелязаните” до сега ЗС,
като собствениците на гори, учебните заведения,
бизнес – организациите и сдруженията.
Исканията в направление управление и
стопанисването на горите, както бе посочено
са най-много и те са насочени предимно към подобряване на условията за участие на местното
население в управлението на горите и горските
територии и най-вече за участие на кметовете на
села в процедурите по провеждане на търговете.
Съществен проблем при стопанисването на горите на територията на общината се оказва т.
нар. – КМН (контингент местно население). Исканията са насочени към подобряване на системата за снабдяване на населението с дърва за
огрев и дървесина, като се предлага да не се допуска свободен достъп в горите за добив на
дърва за местно население. Това да се извършва
от лицензирани горски фирми и дървата да се
доставят в складове и борси и/или да се доставят
по домовете срещу ваучери от социалното министерство. ЗС считат, че това може да се реши
чрез законодателни инициативи и премахване на
ползването на дървесина по т.нар. КМН (контингент местно население), това ще доведе до
по-голяма прозрачност и демократичност, избягване на възможностите да нелоялна конкуренция
и корупционни схеми.
Поддържането на инфраструктурата в горите също е една от основните теми в срещите и
тя е насочена към регулиране на движението на
тежки автомобили по различните категории
горски пътища, като препоръката е да се поставят забранителни знаци за влизане. В ЗГ (2011)
за горско-пътната мрежа трябва да се определи
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кое ведомство има право и може да слага такива
пътни знаци, тъй като на настоящия етап кметове
и кметски наместници затварят достъпа до горите с поставянето на забранителни знаци.
При изработването на новите ГСП за съответните ТП ДГС трябва да се прецизира управлението и стопанисването на горските площи, попадащи в пояс І СОЗ, съгласно изискванията на
Наредба № 3 за СОЗ, а горите в пояс ІІ и ІІІ да се
прекатегоризират в гори със специално предназначение, съгласно Наредба № 3 и Закона за Водите.
ЗС считат, че има и следва да се изчистят
от ЗГ (2011) противоречиви текстове, както например – допускането на хора, да извършват дейности в ГТ, които не са регистрирани в регистъра
на ИАГ по чл. 111 и 186. Чрез разработването на
стратегическите документи за развитието на горите – Национална стратегия и Националния
стратегически план, както и на Областни планове
за развитие и Секторните планове за развитие на
горите и горските територии, трябва да се намерят нормативни решения, за да се реализират в
дългосрочен план и в по-голям мащаб действия
и решения, с оглед подобряване на социалната
среда, както и предотвратяване и избягване на
евентуални природни катаклизми, като наводнения, свлачища, масови снеголоми и снеговали,
ветроломи и ветровали и пр.
Исканията, свързани с подобряване стопанисването на горите сочат, че значителният
дървесен ресурс на територията на общината и
ефективното му оползотворяване е възможно
чрез развитието на местния бизнес, както и
участието на местни фирми в провеждането на
дейностите. Това може де се постигне чрез увеличаване на процента (в ЗГ от 2011 и от ОС на
общината) на ползване на дървесина от местни
фирми
Проблемите, затрудняващи едновременно
работата на ТП ДГС на територията на общината
и горските фирми, занимаващи се с дърводобив
и дървопреработване, е липсата на достатъчно професионализъм и съвременни законодателни решения за дългосрочност при работа в
горите, което да даде възможност за закупуване
и поддръжка на съвременна техника за работата
в горите. Повишаването на професионалната
подготовка на работници и служителите в дърводобива може да се извърши в най-различни направления:- провеждане на опреснителни курсове, провеждане на задължителни обучения,
сертификация на горите и горските територии,
разработване и финансиране на учебни програми в ТП ДГС и общината, разработване на
нови учебни програми в професионалните гимназии и пр.
При стопанисването на горите приоритетно
следва да се разчита и оползотворява естественото възобновяване. Исканията на ЗС в тази насока са:

-

Планиране и провеждане на подходящи
лесовъдски системи за по-бързо производство и разширяване добива на дървесина с добро качество, с цел да се задоволяват потребностите от висококачествени сортименти от горите за промишлеността и местното население.
Ползването на частните гори и полагане
на грижи за възобновяване и залесяване
на изсечените терени от частните собственици,, с което ще се подобри състоянието на горите и ще се предотвратят нежелани влияния, като свлачища, порои и пр.
Чрез увеличаване на залесяването в районите с вододайни зони с широколистни дървесни видове и чрез осигуряване
на естествено възобновяване чрез провежданите лесовъдски мероприятия ще
се подобри състоянието на горите.
Подобряване на условията за пчеларство, чрез доставка на посадъчни материали за ранно цъфтящи медоносни видове акация и съобразяване с изискванията за приложимост в горите от мрежата Натура 2000.
При раздаването на дърва за огрев на
местното население да се има предвид
достъпността на обектите и възможностите за провеждане на дърводобива от
това население. Това не е законово регламентирано, но може да се решава на
местно ниво от общинската администрация и ДГС.
Да се спазва Заповедта на изп. Директор
на ИАГ за фирмите извършващи дейности в горите да поставят информационни табели в кметствата на населените
места, в които информационни табели
да бъде упоменат, не само обекта на
дейност, но и къде ще бъде заложен
временният склад. Да се поставя информация за извършваните сечи и други лесовъдска дейност в кметствата. Тази информация ще дава възможност са синхронизиране на дейностите в горите по
дърводобив, лов, риболов, туризъм, събиране на плодове и билки и др. и избягване на инциденти и нещастни случаи.
Възможностите за решения на исканията,
относно стопанисването на горите, най-общо
могат да се решат с промяна на нормативната
уредба за горите, като например
При организиране и провеждане на търговете за отдаване на дейностите организаторите да имат предвид и да ползват с предимство фирми, работили съседни обекти и инвестирали в поддръжка на инфраструктурата, като им се
дава бонус при класирането. Това може
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да стане ако се направи промяна в Наредбата за възлагане на дейности в горските територии.
Да се промени Наредбата на общината
и да се предложи да се въведат такси за
ползване на горско-пътната мрежа и те
да се изразходват за поддръжка на съществуващата ГПМ. Да се предвидят ограничения за ползване но горската инфраструктура при неблагоприятни условия в тази Наредба.
Да се разработи План за съвместни дейности в областта на опазване на околната среда в т.ч. и на горските територии – Наредба за управление на общинските гори, ЗГ, Наредба № 1 за опазване
на горските територии.
При управлението и стопанисването на
горските територии в НП „Централен
Балкан” да се преразгледа Плана за управление и да се предвидят и да се разреши провеждането на повече дейности.
Да се ограничи и пашата на кози в района, като се прилага и спазва изискванията на чл. 125 от ЗГ, който регламентира пашата в горите.
Да се търсят възможности за коопериране на собствениците на гори, чрез създаване на горски кооперации, както и
преразглеждане на текстовете от ЗГ
(2011) - § 78, който дава възможност за
раздробяване на имотите, а не за тяхното окрупняване.; преглеждане на текстовете от ЗГ (2011), касаещи ползването
на частните гори, защото има разминаване в изискванията на чл. 111 и чл. 186.
В 111 се казва, че собствениците могат
да ползват гори...., а в 186, че добива на
дървесина се извършва от регистрирани
по 235 или 241 от ЗГ юридически лица.
Да се разработи и приеме Програма за
строителство и ремонт на горско-пътната мрежа в горите на територията на
общината, с цел да се подобри състоянието на т.нар. „горски черни пътища”.
Да се направи промяна на общинска наредба, касаеща категоризацията и прекатегоризацията на горските пътища;
Да се възстанови чрез промяна в ЗГ
(2011) практиката на дейност на Консултативните съвети към Областната и общинската администрации, както и да се
прецизира режимът с издаването на позволителните и регистрационния режим
за упражняването на горскостопанска
практика.
Да се завиши контролът при провеждането на сечите в горите, в т.ч. на санитарните сечи, като не се допуска да се
похабява дървесина, повредена от природни бедствия и каламитети, както и да
не се провежда гола сеч в крайпътните

участъци и по много стръмните склонове, ограничаване сечта в определени
райони и местности;
Да се обособят санитарно-охранителни
зони около водоизточниците, в които да
не се разрешава сеч, а при извършването на сеч и извоз да не се нарушава
инфраструктурата в горите и от републиканската пътна мрежа;
При искания, свързани с достъп и публичност на информацията позитивната страна и
възможностите са доста повече и по-изпълними.
Исканията са за предварително разгласяване
и оповестяване на предстоящи събития и
действия в горските територии, като се изисква
и може да стане, като:
ИАГ – РДГ, респективно държавните и
общински структури по горите, да разработват ежегодни програми с предстоящите събития и мероприятия за и в
горите и горските територии. Тези програми да се оповестяват на страниците
на РДГ, ТП ДГС и общината, с цел подобра информираност на гражданското
общество за управлението и стопанисването и ползването на горите.
Кметствата да бъдат информирани за
провежданите търгове за отдаване на
дейностите в обсега на съответното населено място. Ползвателите на горските
територии да подават информация в
кметствата на населените места, къде
се провеждат сечи и други лесовъдски
мероприятия. Това изисква да се спазва
Заповед № 702 на ИАГ от 3. 09. 2014 г.,
за това, че всички дърводобивни фирми
са задължени да представят табели за
сечите в региона в кметството;
Да се предоставя информация в кметствата за провеждането на търгове, както
и резултатите от тези търгове, относно коя фирма е спечелила и къде се намира
сечището. Резултатите от спечелените
търгове да се оповестяват на страницата на ДГС и/или общината. Спечелилите търга и провеждащите мероприятията и дейностите да информират кметовете и кметските наместници по места за
провежданите мероприятия/дейности в
териториалния обхват на населените
места, те от своя страна да информират
местното население за ограничителните
режими.
Да се провеждат периодично събрания
на собственици и ползвателите на гори,
с цел да се информират за новостите в
горското законодателство. Предаване
на необходимата информация за ограничителните режими в горите на местното население – да се наблегне на превантивните действия. Населението да
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се информира за начините за използване и опазване на инфраструктурата в
горите, както и намиране на начини и
форми за запознаване на собствениците на гори с начините и режимите
за стопанисване и ползване.
Дейностите по картиране са насочени за:
Актуализиране на картите на съответните землища и на картите на собствеността върху горските територии през
определени периоди (5–10 г.), както и да
се подготвят тематични карти за кметствата в Общината: по вид на горите и по
вид собственост; по дървесни видове и
видове сечи; по предназначение;
Да се картират всички водоизточници,
намиращи се на територията на общинаТетевен. Служба ВиК към общината да
предприеме мерки за картиране, обозначаване, ограждане и опазване на водоизточниците на територията на общината;
Картиране на пътищата за противопожарните автомобили и водоизточниците
за противопожарни нужди.
Исканията, свързани с обучение, квалификация и преквалификация могат да бъдат решени и възможностите в това направление, не
само че са възможни, но са и крайно необходими.
Те са насочени към:
Да се разработят и финансират проекти
за обучение на частните собственици на
гори;
Да се разработи Програма за възпитание на подрастващите и се провеждат
образователни дейности, с цел да бъдат
запознати бъдещите техник – лесовъди
от професионалната гимназия по горско
стопанство с проблемите по разработването и прилагането на Областните и
Секторните планове за развитие на горите и възможностите на ГИС за горските територии;
Да бъде предоставена (по договор, под
аренда, дарение и пр.) на площ от горските територии на ДГС или от общинските горски територии за организиране
на учебен горски разсадник за обучение
на подрастващото поколение от професионалната гимназия и от другите основни и средни училища в общината;
При провеждането на маркиране на ЛФ
в държавните и общински гори на територията на общината да се предвиди
това да се извършва по договор с ПГГС,
за да се обучават бъдещите техник-лесовъди. Бъдещите техник-лесовъди да
участват също в семесъбиране, почистване на сечища, почвоподготовка, залесяване, отглеждане на горски култури,
работа в горските разсадници и др. При

провеждане на лесокултурни, ловностопански, лесозащитни мероприятия да се
включват с предимство учениците от
горните курсове на ПГГС;
ВГ да инициира промени в нормативните
документи, така че да придобиват 3-та
ПК степен, само ако тези лица са завършили, конкретно записани Професионални Гимназии;
Привеждане в актуално състояние учебните планове и програми на професионалните гимназии, подготвящи кадри за
горското и ловното стопанство с цел изучаване на съвременни методи и подходи, които се използват в напредналите
в лесовъдско отношение страни на ЕС;
Да се въведе изискване за стаж при регистрацията на частна лесовъдска практика. При извършване на лесовъдска
практика от регистрирани лесовъди, без
трудов стаж, извършената дейност да се
провежда под надзора на ДГС/РДГ или
регистриран лесовъд с производствен
опит и стаж.
Исканията, свързани с подобряване охраната и опазването на горите, са насочени към
осигуряване на надеждна защита на горите от
пожари, каламитетно развитие на болести и вредители и опазване от ерозия, както и възстановяване, поддържане и опазване на биологичното
разнообразие.
По-значими искания са:
Да се определят в селата места, свързани с водопроводната мрежа и снабдени с противопожарни кранове, за да
могат да се пълнят цистерните на пожарните коли;
Да се подобри охраната на горите, като
се включат лица от Бюрата по труда
(трудовата заетост) в помощ на дейностите на горските служители и горските
стражари. Да се организира силна охрана от горската полиция за опазване на
липите и акациите;
При проверки от страна на контролните
органи да се включват и представители
на местната власт по места. Осъществяване на ефективна комуникация на противопожарните служби с назначаваните
от горските власти служители и пожаронаблюдатели;
Сформираното към общината формирование да се оборудва и да действа по
изискванията на Наредбата за доброволните образования;
Да се осъществява завишен контрол
през пролетта върху паленето на пасищата, като се осигури допълнително
лица от страна на местната власт при
съставянето и защитата на актовете;
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Използване и продължаване на практика
на възможностите за съвместни проверки на провежданите противопожарни
мероприятия – минерализовани ивици,
прегради и други;
Нормативно да се реши въпроса за
обезщетенията върху нанесени щети на
имотите частна собственост, като се
спазват изискванията на законите които
го регламентират – ЗОСИ, ЗСПЗЗ и ЗГ.
Исканията, свързани собственост върху горите са насочени към:
Изготвяне на Справка за собствеността
на гори, които са дарени на читалищата
в общината, както и да се предвиди връщането на горите по съдебен ред. Чрез
законодателни инициативи да се оземлят читалищата на територията на общината с по 50 дка гори, съгласно изискванията на Закона за народните читалища;
Да се ограничи до минимум нанасянето
на вреди и щети на земеделските и горски имоти при провеждането на дейностите в горите;
Да се представя обстоен разчет и отчет
за възможностите за ползване от общинските гори. Този отчет и разчет да се
приема от ОС на Общината. Да се намали процента на изсичане на общинските гори и да се отделя известен процент за кметствата.
Исканията, свързани с лова, ловното стопанство и опазването на дивеча са насочени към:
Поддържане на дивечовото разнообразие и перманентно запознаване на гражданското общество с проблемите на
лова, ловното стопанство и ловния туризъм в горските територии на общината;
Даване на навременна информация в
общината и по кметствата за провежданите ловни мероприятия и дейности –
лов, таксация на дивеча, разселване на
дивеч, лов на хищен дивеч пр., за да
може да се информира местното население и да се синхронизират дейности
по туризма, снабдяване на населението
с дърва за огрев, бране на горски плодове, билки и пр.;
Да се завиши контролът при стопанисването и ползването на рибните запаси в
реките и водоемите в общината. Да се
обърне по-голямо внимание по опазването на рибата от контролните органи;
Да се подобри охраната на дивеча, като
се създаде обща визия и програма за охрана на дивеча между ЛРД и общината;
ЛРД – Тетевен да публикува своя годишен доклад и да качва на страницата си
и/или на страницата на общината и ДГС

съответната информация за дейностите
си.
Исканията, свързани с развитие на бизнеса са насочени към:
Подобряване на сигурността при дърводобива, като се увеличат наблюденията
и изискванията от службите по трудова
медицина към горските дърводобивни
фирми за спазване на изискванията за
здравословни и безопасни условия на
труд;
Преработката на дървесните отпадъци и
вършини да не се извършва на временните складове (т.е. да не се изгарят на
рампите), а да бъдат събирани и преработени в екобрикети или пелети. Поне
първоначалната обработка на добитата
в района дървесина да се осъществява
в рамките на общината, т.е. да се намали “изкарването” на сурова обла дървесина от общината. Това ще подобри
екологичната среда и ще повиши задоволяването на местното население с
енергийни източници;
При планиране на ползването да се заделят дърва за огрев на туристическите
обекти, Чрез създаване на зелени зони
около населени места и промишлени
обекти, оптимизирано използване и поддържане на системата от туристически
маршрути и обекти и провеждане на дейности за развитие на различните форми
устойчив туризъм ще се подобрят и социалните функции на горите на общината;
Да се планират и изграждат стратегически важни горски пътища, като се избегне прокарването на нови горски пътища във вододайни зони Да се съгласуват плановете за бъдещи водоснабдителни обекти и с действия от фирми, работещи в горите (сеч, туризъм, ново
строителство и др.).
Да бъде гарантирано необходимото количеството дървесина, което ще бъде
необходимо за дейността на дървопреработващите предприятия в общината.
Исканията, свързани с биологичното разнообразие, са насочени към опазването на биоразнообразието в горите на общината, което е
важна стъпка към осигуряване на стабилна
здрава гора – основа за добро естествено възобновяване, природосъобразност при стопанисването на горите и в крайна сметка устойчивост на
горите и социо-икономическите процеси, свързани с тях.
Поставените искания от ЗС са насочени
към:
Картиране по видове и количества на
лечебните растения и гъбите в горите на
територията на Община Тетевен, като в
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ГСП да се отбелязват находищата на съответните картите;
Сечта на горите в съседство с вододайните зони да се ограничи, като се използват законовите възможностите на промяна на ГСП от 2012 г. на ТП ДГС Тетевен;.
Ежегодно да се засаждат в по-ниските
терени по 150 дка с медодаваща растителност. Да се залесява с медоносни

-

растения (акация), като за целта се
привлекат за помощ пенсионери, пчелари и туристи и се спазват изискванията на НАТУРА 2000;
В периодите на залесителните кампании
да се организира залесяване, като дружеството от клуб “Царичина” и клуба по
пешеходен туризъм ще се ангажира с
доброволен труд от страна на женитетуристки.

Таблица 1. Рекапитулация на исканията по заинтересовани страни, брой на поставени към тях искания и брой на
поставените към тях искания.(сумата от % не прави 100%, тъй като едно и също искане може да е отправено
към няколко заинтересовани страни и от няколко ЗС)

№
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Организация
ИАГ – РДГ – Ловеч
ТП ДГС
Община –Тетевен – УСОГ
РИОСВ – Ловеч
ЛРД – Тетевен
Учебни заведения
РПУ –Тетевен
Градска Прокуратура – Тетевен
ВиК – Тетевен
РСПБЗН – Тетевен
НП „Централен Балкан”
Частни партньори от бизнес-средите – дърводобивни фирми
Собственици на гори
Кметове на села и кметски наместници
МИГ – Тетевен
Туристическо дружество
Сдружение „Занаятчии и предприемачи”
Пчеларско сдружение
Сдружение „Пенсионери, инвалиди и ветерани от войната”
Народни читалища

Поставено искане
към организациятаброй искания/ % от
общия брой
78
81,2 %
84
87,5 %
71
74,0 %
10
10,5 %
24
25,0 %
5
5,2 %
6
6,3 %
3
3,2 %
1
1,1 %
2
2,1 %
4
4,2 %
9
9,4 %
12
12,5 %
5
5,2 %
4
4,2 %
4
4,2 %
3
3,1 %
5
5,2 %
3
3,1 %
0
0

Поставено искане
към друга организация – брой искания/
% от общия брой
15
15,6 %
8
8,3 %
13
13,5 %
22
22,9 %
4
4,2 %
27
28,1 %
8
8,3 %
10
10,4 %
8
8,3 %
11
11,5 %
6
6,3 %
19
19,8 %
68
70,8 %
63
65,6 %
25
26,1 %
15
15,6 %
4
4,2 %
8
8,3 %
3
3,1 %
5
5,2 %

към държавните и общинските служби са поставени значителен брой искания, но те са отправили сравнително малък брой искания към останалите участници в процеса на планиране. Това
ясно и красноречиво показва, че проблемите са
в несъвършенството на нормативната уредба за
горите, като ясно се отличаван проблемите наложени от икономически и политически подбуди.
Много от предложенията на заинтересованите
страни, ако бъдат приети, ще доведат в значителна степен до намаляване на проблемите и
блокиране на част от корупционните схеми в горския сектор. Предложенията са конкретни, обосновани и произтичат от негативните случки и
действия в практиката. Разработването на
ПРГГТ на ниво община се явява сериозен подход
за въвличане на заинтересованите страни в процеса на планиране на дейностите. Синхронизирането на дейностите в Общинския план за развитие с тези от ПРРГГТ на общината е един нов
подход и в същото време и една гаранция за подкрепа от заинтересованите страни при провеждане на дейностите в горите. Това ще доведе до
усъвършенстване на нормативната уредба, а от
там и до по-малката възможност за политическа

Заключение
Анализът на процеса на МГП на територията на община Тетевен, макар и при не добре
развита и адекватна законова среда, може да се
приеме като една добра форма за включване на
заинтересованите страни в процеса на планиране. Протичащият, повече от 15 години, процес
на планиране показва, че заинтересованите
страни продължават да подкрепят предложените
приоритети за развитието на горите и горския
сектор в общината.
Повишена е обществената активност на заинтересованите страни, като в процеса на планиране са представени 96 бр. искания. Анализите
сочат, че по-голямата част от исканията са насочени към държавните и общински структури и те
са отправени предимно към несъвършената нормативната уредба за горите. Заинтересованите
страни дават доста рационални предложения за
промяната на различните по ранг и значимост
нормативни документи, както и допълването им.
Прави впечатление високата активност в
процеса на планиране на заинтересовани страни
като: - собствениците на гори и горски територии
и ползвателите на тези имоти. От друга страна
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и икономическа намеса и влияние в сектора на
горите.
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STAKEHOLDER’S FINAL MATRIX AND POLICY ACTIONS FOR FOREST
DEVELOPMENT ON THE TERRITORY OF TETEVEN MUNICIPALITY
Vassil Stiptzov, Ivan Paligorov, Emil Galev, Stanislava Kovacheva, Elena Dragozova, Ivajlo
Ivanov, Neno Aleksandrov, Martin Borisov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The first for Bulgaria Plan for Multifunctional Forest Management (PMFM) is the plan for the forest on the territory of
Teteven Municipality, which was adopted in 2004. The monitoring of the plan was held during the period 2006-2012. The
process of new plan elaboration was started in 2012 in the framework of INTEGRAL Project. The 96 actual stakeholder’s
issues were discussed during the 10 workshops in the period 2012-2015. On this basis the main forest management goal
and forest development priorities on the territory of Teteven municipality were discussed and formulated. The results of
issues analysis shows that the biggest number of issues are intended for forest management improvement in a transparency environment. On the next places are the problems concerning forest professional training and personal forest edu-
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cation, forest regulation improvement, forest protection, incl. biodiversity and landscape protection, forest business development environment improvement. The process of forest development plan elaboration on the municipality level is strongly
supported by stakeholders as a good practice for problems and conflicts solving during the planning process. This kind of
planning intended to harmonize on municipality level strategic documents on national and regional level with stakeholder’s
issues.
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