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Абстракт: На основата на историческия подход и категориите на 
неоинституционалната икономическа теория са изведени работни хипотези за 
основните източници на икономически конфликти в горския сектор на България след 
1997 г. Проверката на тези хипотези е извършена чрез конкретни статистически 
методи.
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ВЪВЕДЕНИЕ

След реформата от 1997 г. механизмът за управление на горското 
стопанство не отразява интересите на участниците в икономическия 
възпроизводствен процес. Поради невъзможността да превърне 
собствеността в икономическо отношение и несправедливостта при 
разпределение на благата, възникват конфликти между горовладелците 
и гороползвателите. Неспособността на действащия модел да съчетае 
интересите на заинтересованите страни и липсата на средства за 
капитализиране, води до вредни ефекти – пожари и незаконни сечи, 
неизпълнение на предвидените лесокултурни мероприятия и отгледни 
сечи и т.н. 

Актуалността на изложените по–горе проблеми определя 
целта на изследването - да се проучат и обосноват източниците 
на пораждащите се икономически конфликти между горовладелците 
и гороползвателите, свързани с ползването на дървесина от горите 
след 1997 г. 

Акцентът се поставя върху икономическите конфликти, 
свързани с ползването на дървесина, тъй като около 92% от доходите 
за горовладелците се получават от дървесните ресурси (Годишен 
отчетен доклад на НУГ, 2001-2007 г.). 

Постигането на целта предполага решаването на следните 
задачи: Да се възприеме работно понятиe относно категорията 
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икономически конфликт; Да се обосноват подходи за изследване на 
икономическите конфликти в горското стопанство; Да се извърши 
исторически преглед на конфликтите в горското стопанство през 
периода 1878-1997 г.; Да се анализират източниците на конфликти 
след 1997 г. 

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Във връзка с първа задача на изследването се дефинира катего-
рията конфликт. Възприема се разбирането, че конфликтът е форма 
на проявление на противоречията – универсален и вечен човешки 
и обществен феномен, който се основава на динамичното взаимо-
действие между най–малко две противоборстващи страни, причинен 
от различни интереси, потребности, цели, ценности, мнения и не-
достиг на ресурси, в който се използват средства от най–различно 
естество за достигане на целите и удовлетворяване на интересите, 
завършващ с победа, поражение, компромис или взаимоприемливо ре-
шение (Д и м ит р о в, 2003).

Икономическите конфликти могат да бъдат обяснени само ако 
се стъпи на конкретна икономическа теория. Това изследване се осно-
вава на неоинституционалната икономическа теория, тъй като тя 
дава отговор на повдигнатите от нас въпроси със своите основни 
категории: институция, икономическа организация, институционална 
промяна, транзакционен разход, производствен разход (C o a s e, 1937; 
1960; M a t t h e w s, 1986; N o r t h, 1994).

Въз основа на теоретичните основи на изследването извършеният 
исторически преглед, наблюдения и интервюта със специалисти 
работещи в горския сектор се формулира основната научна теза 
на изследването: икономическите конфликти в горския сектор на 
България се пораждат от неизяснените права на собственост върху 
горските ресурси и липсата на рационално организирани предприятия 
за тяхното стопанисване. 

Изследователската теза се декомпозира на три работни 
хипотези: 1. Икономическите конфликти в горското стопанство на 
България се дължат на несправедливо разпределение на дохода от 
ползването на дървесина; 2. Икономическите конфликти се пораждат 
от неизяснени права на собственост върху горските територии; 3. 
Преодоляването на икономическите конфликти и постигането на 
оптимално разпределение на благата е свързано със създаване на 
рационално организирани предприятия, които постигат печалбата 
чрез стриктно калкулиране на приходите и разходите по собствена 
стопанска сметка.
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Проверката на работните хипотези се извършва чрез метода на 
пряката анкета и статистически методи за проверка на хипотези.

Статистически методи
Представителна извадка
В настоящото изследване се прилага метода на районираната 

представителна извадка. Районираният подбор се предпочита, тъй 
като единиците на генералната съвкупност, от която се излъчва 
извадката не са равнопоставени. Генералната съвкупност включва 
горовладелци, гороползватели и експерти, работещи в горския сектор. 
Логично те обособяват в три групи. Така се осигурява по-голяма 
точност на оценките без увеличаване броя на изследваните единици 
(С ъ й к о в а, Ч а к а л о в, 1977). Дяловете на трите групи в извадката 
са пропорционални на дяловете им в генералната съвкупност. 
В таблица 1 са представени обема на генералната съвкупност и 
представителната извадка.

Таблица 1
Обем на генералната съвкупност и представителната извадка 

Table 1
Volume of the general community and representative sample

Групи
Groups

Обем на генерална-
та съвкупност
Volume of the  

general community

Обем на представителна-
та извадка

Volume of the representa-
tive sample

Представители на горовла-
делците
Forest owners representatives

7580 126

Гороползватели
Forest users 1500 25

Независими експерти
Independent experts 281 5

Общо
Total 9361 156

χ2–метод
Това е метод за статистическа проверка на хипотези (Съйкова, 

Чакалов, 1977). Прилага се при качествени променливи измерени на 
номинална или ординална скала. За да се реализира χ2– анализът, 
трябва да се премине през етапи за проверка на хипотези и изчисли 

2
em . Това става по следната формула: 
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където 
2
em  е емпиричната характеристика на хипотезата;  

 - фактическите честоти в клетките, т.е. действителния      
брой на анкетираните; 

'
ijf  –  теоретичният брой, такъв какъвто би следвало да има в 
дадена клетка, ако между изследваните явления не 

съществуваше никаква връзка и зависимост. Теоретичният брой  

( '
ijf ) се пресмята по следната формула: 
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където ∗∑ if е общият обем на случаите в дадена колона; 

∑ ∗ jf  - общият брой на случаите в съответния ред; 

∑∑ ijf - общият брой на анкетираните. 

Трябва да се подчертае, че приложението на χ2 – анализа е 
свързано с две важни ограничителни условия. Първо, теоретичните 

стойности за всяка клетка ( '
ijf ) да не бъдат по-малки от 1 и, второ, 

ако има стойности на теоретичните честоти, по–малки от 
5, те да не са в повече от 20% от клетките (Г о е в, 1996). 

За спазване на ограничителното условие обемът на районираната 
извадката трябва да се увеличи. За да не се променя съотношението 
между горовладелците и гороползвателите броят на последните се 
увеличава само с 3 единици. За сметка на това броят на независимите 
експерти, работещи в горския сектор се увеличава от 5 на 34. Така 
обемът на представителната извадка достига 188 единици. Трябва 
да се отбележи, че увеличеният брой независими експерти дава 
възможност, при необходимост, да се правят изводи и за тази група. 
Освен това като цяло се повишава точността на прилаганата 
методология. 
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Коефициент на Крамер
Силата на връзката между променливи, за които е установено 

наличие на зависимост, се извършва чрез коефициента на Крамер. Той 
се изчислява чрез формулата (С ъ й к о в а, Ч а к а л о в, 1977): 
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2
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V

ij
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където a е броят на разновидностите по единия признак;
b – броят на разновидностите по другия признак. 
Коефициентът на Крамер е нормиран в граници от нула до 

единица, а степента на изследваната зависимост се определя чрез 
таблица 2.

Таблица 2
Скала за определяне на зависимостта (М иш е в, Ц в ет к о в, 1998)

Table 1
Scale for determination of dependence 

Стойност на коефициента на корелация
Value of the correlation coefficient

Степен на зависимост
Degree of dependence

до 0,3 слаба/poor

над 0,3 до 0,5 умерена/moderate

над 0,5 до 0,7 значителна/significant

над 0,7 до 0,9 голяма/high

над 0,9 много голяма/very high

Резултати от анкетното проучване
Пряката анкета с попадналите в представителната извадка 188 

лица е проведена през 2007 г. Анкетната карта съдържа 15 въпроса. 
В настоящата статия са представени отговорите на въпросите, 
свързани с работните хипотези.

Проверка на първата работна хипотеза
Първата работна хипотеза гласи, че икономическите конфликти 

в горското стопанство на България се дължат на несправедливо 
разпределение на дохода от ползването на дървесина. Нейната 
проверка се извършва чрез χ2 – метода, като се изследва съществува 
ли връзка между качествените признаци, отговори на втори 
въпрос от анкетната карта: „Каква е степента на проявление на 
икономическите конфликти в горския сектор?“ и отговорите на пети 
въпрос от анкетната карта: „Как оценявате разпределението на 
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дохода от ползването на дървесина между държавните лесничейства/
държавните дивечовъдни станции, ползвателите и посредниците?“. 

Според нулевата хипотеза (Но) между разпределението на 
дохода и степента на икономическите конфликти не съществува 
връзка. Алтернативната хипотеза (Н1) е противоположна на 
нулевата. Тя гласи, че между разпределението на дохода и степента 
на икономическите конфликти съществува зависимост. В таблица 3 
чрез формула (1.2) са определени теоретичните честоти.       

След като теоретичните честоти са определени се изчислява, 
че χem е равно на 18,68. От таблиците за χ2 – разпределението се 

отчита 99,52 t . Тъй като, 2
em >  2

t  нулевата хипотеза (Но) се 

отхвърля и се приема алтернативната (Н1). С други думи, между 
разпределението на дохода и степента на икономическите конфликти 
съществува зависимост. Нейната сила се определя с коефициента на 
Крамер по формула (1.3): 

   313,0
188

68,18
)1(1min.
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Изчисленият коефициент се намира в граница от 0,3 до 0,5. 
Зависимостта между разпределението на дохода и степента на 
икономическото противопоставяне се определя като умерена по 
сила.

Проверка на втората работна хипотеза
Втората ръководна за изследването хипотеза, гласи, че 

икономическите конфликти се пораждат от неизяснени права на 
собственост върху горските територии. Отново посредством хи–
квадрат анализа се изследва съществува ли връзка между качествените 
признаци, отговори на втори въпрос: „Каква е степента на проявление 
на икономическите конфликти в горския сектор?“ и отговорите на 
девети въпрос: „Съществуват ли спорове за установяване на права 
на собственост между държава, общини и частни лица?“. 

Според Но между споровете за установяване на права на 
собственост върху горските територии и икономическите конфликти 
не съществува връзка. Обратно на това Н1 се дефинира, че между 
споровете за установяване на права на собственост върху горските 
територии и икономическите конфликти съществува закономерна 
връзка.

В таблица 4 се представени емпиричните и теоретичните 
честоти.
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Чрез формула (1.1) се изчислява ,09,172 em , а от таблиците за χ2 
– разпределението при три степени на свобода се отчита .81,72 t   
Оттук следва, че между неизяснените права на собственост и 
икономическите конфликти в горския сектор съществува връзка. 

За да се измери степента на тази зависимост се изчислява 
коефициентът на Крамер. 
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Таблица 3
Емпирични и теоретични честоти

Table 3
Empirical and theoretical frequences

Променливи
Variables 

Разпределение на дохода
Income distribution

Общо
 TotalНеспра-

ведливо
Unfair

Нямам 
мнение
No opin-

ion

Спра-
ведливо

Fair

Степен на 
проявление 
на иконом. 
конфликти
Degree of 
economics 
conflicts 
expession 

Голяма
High

Фактически честоти
Empirical frequences 104 11 2 117

Теоретични честоти
Theoretical frequences 97,1 10,0 10,0 117,0

Дял на фактическите 
честоти, % 
Share of empirical 
frequences

55,3% 5,9% 1,1% 62,2%

Средна
Moderate

Фактически честоти
Empirical frequences 52 5 14 71

Теоретични честоти
Theoretical frequences, % 58,9 6,0 6,0 71,0

Дял на фактическите 
честоти, %
Share of empirical 
frequences, %

27,7% 2,7% 7,4% 37,8%

Общо
Total

Фактически честоти
Empirical frequences 156 16 16 188

Теоретични честоти
Theoretical frequences 156,0 16,0 16,0 188,0

Дял на фактически/ 
теоретични честоти, %
Share of empirical 
frequences, %

83,0% 8,5% 8,5% 100 %



60

Неговата стойност определя връзката между неизяснените 
права на собственост и икономическите конфликти в горския сектор 
като умерена по сила.

Проверка на третата работна хипотеза
Третата работна хипотеза гласи, че преодоляването 

на икономическите конфликти и постигането на оптимално 
разпределение на дохода от дървесината е свързано със създаване на 
рационално организирани предприятия, които постигат печалбата 
чрез стриктно калкулиране на приходите и разходите по собствена 
стопанска сметка. 

Проверката на тази хипотеза се извършва чрез степента 
на проявление на икономическите конфликти при Държавните 
дивечовъдни станции (ДДвС) и Държавните лесничейства  (ДЛ), 
функциониращи на територията на Регионално управление по горите 
(РУГ) Пазарджик. Трябва да се отбележи, че ДЛ са на бюджетна 
издръжка, поради което са принудени да организират дейностите по 
стопанисване на горите единствено чрез пазара. За разлика от тях, 
ДДвС са на собствена стопанска сметка и организират стопанската 
дейност чрез вътрешно фирмена организация и свободния пазар. 

Проявлението на конфликтите при двете форми на икономическа 
организация се разкрива чрез анализ на предоставеното право на 
ползване на дървесина при ДДвС и ДЛ на територията на РУГ 
Пазарджик през периода 2003-2006 г.

Основните причини за избора на РУГ Пазарджик, като регионален 
институционален субект, на чиято територия се изследват 
икономическите конфликти са: голямото значение на горското 
стопанство за населението на територията му, в повечето общини 
горите и горското стопанство са единствен източник на доходи; 
първите ДДвС са основани на територията на РУГ Пазарджик, това 
дава възможност да бъдат анализирани два различни вида горско-
стопанска организация – ДЛ и ДДвС за период от четири години; 
то е второто по големина и запас на територията на страната; 
относително еднообразните физико-географски условия, при които 
функционират различните горско-стопански субекти, дава възможност 
за съпоставяне на резултатите от тяхната дейност.

Анализ на предоставеното право на ползване на дървесина в 
България за периода 2000-2006 г.

Към 2006 г. ползването на дървесина от горите е възмездно и 
регламентирано чрез Закона за горите (ЗГ) и Правилника за прилагане 
на Закона за горите (ППЗГ). Те определят два начина за продажба на 
дървесина: на корен (сечище) и като отсечен объл дървен материал. 
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Таблица 4
Емпирични и теоретични честоти

Table 4
Empirical and theoretical frequences

Променливи
Variables

 

Спорове за установяване  
на собственост

Disputes for ownership determination
Общо
TotalМного 

големи
Very 
high

Големи
High

Значи-
телни
Signifi-
cant

Незначи-
телни

Степен на разми-
наване в икономи-
ческите интереси
Degree of 
inaccordance in 
economic interests

Голяма
High

Фактически 
честоти
Empirical 
frequences

34 40 21 22 117

Теоретични 
честоти
Theoretical 
frequences

31,1 31,1 31,7 23,0 117,0

Дял на фак-
тическите 
честоти, %
Share of 
empirical 
frequences

18,1% 21,3% 11,2% 11,7% 62,2%

Средна
Moderate

Фактически 
честоти
Empirical 
frequences

16 10 30 15 71

Теоретични 
честоти
Theoretical 
frequences

18,9 18,9 19,3 14,0 71,0

Дял на фак-
тическите 
честоти, %
Share of 
empirical 
frequences, %

8,5% 5,3% 16,0% 8,0% 37,8%

Общо
 Total

Фактически 
честоти 50 50 51 37 188

Теоретични 
честоти 50,0 50,0 51,0 37,0 188,0

Дял на фак-
тическите/
теоретич-
ните често-
ти, %

26,6% 26,6% 27,1% 19,7% 100,0%
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При продажба на сечище се разграничават промишлен дърводобив 
и продажба на дървесина за местно население. При промишления 
дърводобив продажбите се диференцират на: чрез рамков договор 
(за големи ползватели) и на сечище чрез търг, конкурс, оферта или 
преговори. Реализацията на отсечения объл дървен материал се 
извършва чрез предварителна продажба на прогнозни количества по 
сортиментна ведомост или чрез продажба от временен склад (ЗГ, 
ППЗГ, 1997). 

В процеса на ценообразуване за право на ползване на дървесина се 
разграничават три вида стойности – офертна, отчетна и разменна 
(Палигоров и др., 2006). Първата се определя по два начина: по 
обратно аналитичен метод и по тарифни такси на корен за облите 
дървени материали, дървата за огрев и вършината, определени с 
Постановление №266 на МС (ДВ, бр.125/1997 г.). 

Обикновено чрез търг, конкурс, оферти и преговори, по 
предварително оповестени процедури за продажба на определени 
количества с проект за офертна стойност, се достига до 
заключителния акт на размяната, т.е. цената, която двете 
страни приемат. От достигнатите пазарни цени по всички 
сделки (транзакции) се изчислява средно-претеглена величина за 
съответната категория дървесина. Тази средна e отчетната 
стойност, която става основа за нова офертна стойност 
и т.н. По този начин процесът на използване на ценовия 
механизъм за размяна на права върху собственост срещу активи 
включва непрекъснато движение: от отчетна стойност – към 
офертна стойност – към достигната цена и отново към 
отчетна стойност – към офертна стойност – към цена и т.н. 
(П а л и г о р о в и др., 2006).

Относителното изменение на офертната стойност 
е показател, насочващ към изводи за наличие или не на 
предварително договаряне на цената от фирмите, участващи 
в тръжните процедури. Той се изчислява по следната формула:

100.
)(

офертна

офертнаотчетна

P
PP

P
−

=∆ ,      (3)

където �P е относителното изменение на офертната 
стойност, %;
Pофертна– офертната стойност, лв.;
Pотчетна е отчетната стойност, лв.
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Индексът на недобитата дървесина е критерий за нереализирани 
транзакции между горовладелци и гороползватели и очаквания за 
проява на конфликтно поведение. Пресмята се по следния начин:

100.
)(

договорено

добитодоговорено

Q
QQ

Q
−

=∆ ,     (4)

където �Q е индексът на недобито количество дървесина, 
%;

Qдоговорено – договореното количеството дървесина 
предоставено за ползване чрез сключване на договор, m3;

Qдобито е действително добитото и заплатено количество 
дървесина, m3.

Освен на относителното изменение на офертната стойност 
и индекса на недобито количество дървесина, анализът на 
предоставеното право на ползване на дървесина акцентира и 
на зависимостта между отчетната стойност и количеството 
дървесина предоставено за ползване по съответната процедура. 
Наличието й означава, че законът за търсенето е в сила. Нещо 
повече, колкото по-силна е тази зависимост толкова по-съвършен 
е пазарът и незначителен отбивът от идеализирания неокласически 
модел на свободна конкуренция, достъп до информация и липса на 
конфликти. 

Зависимостта между отчетните стойности и предоставеното 
право на ползване на дървесина се изследва по години и форми на 
икономическа организация. От проверените регресионни модели през 
2003 г. и 2004 г. нито един не е адекватен. През 2005 г. и 2006 г. са 
установени зависимости единствено при продажбата на дървесни 
сортименти от ДДвС.

През 2005 г. зависимостта между отчетната стойност и 
продадените дървесни сортименти се описва с инверсен регресионен 
модел:

)4880313(40440ˆ
x

y  .

Неговият коефициент на детерминация R2 = 0,57 показва, че 
57% от промените в реализираното количество дървесина се дължат 
на вариации в отчетната стойност. Изчисленият коефициент на 
корелация (R), който е равен на 0,76 изразява голяма зависимост. 
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През 2006 г. е налице линейна зависимост: 
xy 58,1165131207ˆ  .

Коефициентът пред х показва, че при увеличаване на отчетната 
стойност с 1 лв./m3 сключените договори за продажба на дървесни 
сортименти намаляват с 1165 m3. Същевременно стойността на 
коефициента на корелация (R=0,96) характеризира степента на 
зависимост като много голяма, а коефициентът на детерминация R2 
=0,91549. показва, че 91% от промените в сключените договори се 
дължат на промени в отчетната стойност. 

Трябва да се отбележи, че през 2005 г. и 2006 г. продажбата 
на дървесни сортименти при ДДвС заема относителен дял от 85% 
в общият обем на добито количество дървесина. В съчетание със 
закономерности, отразяващи закона за търсенето това означава, че 
до голяма степен икономическите конфликти, свързани с разпределение 
на дохода от ползването на дървесина, са преодолени. 

Ситуацията в ДЛ е различна. Законът за търсене не се проявява 
чрез определена закономерност при нито една от процедурите за 
предоставяне право на ползване на дървесина. До голяма степен това 
се дължи на непазарните механизми при продажбата ú. През периода 
2003 – 2006 г. 41% от дървесината се предоставя за ползване чрез 
рамков договор и по тарифни такси за местно население. Тези процедури 
са свързани с бюрократизиране и политическо вмешателство в 
работата на ДЛ. В резултат на това правата на собственост върху 
дървесните ресурси не са ясни и добре защитени. Това насърчава 
опортюнизма и ирационалните спекулативни възможности за 
извличане на печалба. Така част от доходите от дървесината се 
присвояват от посредника между горовладелеца и гороползвателя. 
Това поражда конфликт. Противопоставянето намира израз в 
намаляване на отчетните стойности при процедурата търг, конкурс 
или преговори и нарастване на индекса на недобитото количество 
дървесина. Динамиката на отчетната стойност се характеризира 
със спадове, като най-чувствително намаляване от -30,98% се 
констатира през 2004 г. Що се касае до индекса на недобитото 
количество дървесина средно за периода 2003-2006 г. за ДЛ той е 
22,83%, а за ДДвС 10,76%. 

От изложеното до тук може да се заключи, че организацията на 
горско-стопанската дейност чрез свободния пазар и вътрешно фирмена 
организация по собствена стопанска сметка е за предпочитане пред 
организация единствено чрез свободния пазар и бюджетна издръжка 
за горско-стопанските субекти. При първия вариант конфликтите, 
свързани с разпределение на дохода от ползване на дървесина, имат по-
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слабо проявление. Затова свидетелстват изпълнението на сключените 
договори, закономерностите, чрез които се проявява законът за 
търсенето и размерът на незаконно добитата дървесина. Около 
43% (5869 m3) от официално регистрирания незаконен дърводобив е 
извършен на територията на ДДвС и 57% (7665 m3) на територията, 
управлявана от ДЛ (Годишен отчетен доклад на НУГ, 2001-2007).
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Fig. 1. Inverse dependence between the reported and contracted values for selling sort 
classes in 2006 for SGS
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Фиг. 2. Линейна зависимост между отчетната стойност и договорените  
за продажба дървесни сортименти през 2006 г. при ДДвС. 

Fig. 2. Linear dependence between the reported and contracted values for selling sort 
classes in 2006 for SGS

BGN/cubic m

95,0090,0085,0080,0075,0070,0065,00

c
u
b
i
c
 
m

50000,00

40000,00

30000,00

20000,00

Linear

Observed



67

REVEALING SOURCES OF ECONOMIC CONFLICTS  
IN FOREST SECTOR 

K. Kolev
Forest Research Institute – Sofia
Bulgarian Academy of Sciences

( S umm a r y )

On the basis of the historical approach and the categories of the neo-
institutional economy are drawn up working hypotheses for the main sources 
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