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абстракт: Въз основа на анкетно проучване и приложение на χ2-метода се 
установява, че икономическите конфликти в горското стопанство на България 
се дължат на неефективно разпределение на дохода от ползването на дървесина. 
За тяхното преодоляване е необходимо изграждането на рационално организирани 
предприятия, чиито действия се основават на стриктна калкулация на приходите 
и разходите.
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горите на България са обществено благо с доказани икономически, 
социални и екологични функции. Поради това е налице сблъсък на 
интереси, който се наблюдава и след институционалната промяна 
от 1997 г. Държавни институции, неправителствени организации, 
горовладелци и гороползватели са в необявен конфликт помежду си. 
Мащабността на този проблем се обуславя от броя на субектите, пряко 
въвлечени в конфликта. Това са над 1 млн. частни собственици на гори, 
приблизително 1,5 млн. население от планинските и полупланинските 
райони, чието битие се предопределя от ресурсите на горите, около 
30 обществени екологични организации, които издигат екологичната 
функция в приоритетна ценност. Над 9300 търговци са с предмет 
на дейност, свързан с дървесните ресурси. Възниква основателният 
въпрос: „Може ли с модела за управление на горския сектор да се 
осигури безконфликтно осъществяване на горните три функции 
при наличие на толкова разнопосочни интереси?“. Значимостта на 
проблема в неговата икономическа, социална и екологична същност не 
е по силите на един изследовател. Затова акцентът в изследването 
се поставя основно върху икономическата функция на горите. Тя се 
свързва с лесоползването – добив на дървесина и недървесни горски 
продукти. Дървесните ресурси осигуряват около 92% от приходите 
по бюджета на Изпълнителната агенция по горите (ИАг). Съвсем 
естествено добиването им налага икономическото отношение 
горовладелец – гороползвател да бъде подложено на задълбочен 
научен анализ и особено отношението, което се формира по повод 
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ползването от държавните гори, които към 2007 г. са около 75% от 
горите на България.

Обект на изследване е моделът за управление на горското 
стопанство в България. Изборът се обуславя от задълбочаващата 
се криза и невъзможността да се гарантира устойчиво развитие на 
триадата „човек – горски екосистеми – общество“ чрез конституирания 
след 1997 г. модел за управление на горите и лесоползването.

Предмет на изследване са противоречията и конфликтите в 
горското стопанство на България, породени от институционализираните 
системи от правила (механизми), в рамките на които са се 
осъществявали взаимодействията горовладелец – гороползвател през 
отделните исторически периоди. 

целта на изследването е 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. и да се очертаят възможни подходи за тяхното 
преодоляване. 

теоретико-методологични основи на изследването
Основни понятия

За целите на настоящото изследване от първостепенно значение 
е да се направи разграничение между понятията „противоречие“ и 
„конфликт“. В тази връзка се възприема Хегеловото определение 
за философската категория противоречие, отразяващо единството 
и борбата на противоположностите, според диалектическия Закон 
за отрицание на отрицанието. Противоречието съдържа в себе си 
вътрешния източник на всяко движение и развитие (Хегел, 1982). За 
разлика от противоречието, при конфликта равновесието е нарушено, 
като доминира борбата. Поради това се тълкува като пределно 
изострено противоречие. До неговото преодоляване не е възможно да 
се достигне по-висша форма на развитие. В настоящото проучване 
се поддържа становището, че конфликтът е форма на проявление 
на противоречията – универсален и вечен човешки и обществен 
феномен, основан на динамичното взаимодействие между най-малко 
две противоборстващи страни, причинен от различни интереси, 
потребности, цели, ценности, мнения и недостиг 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 решение (Димитров, Д. 
Й., 2003). 

Така възприетото разбиране за конфликт насочва вниманието 
към категорията „социално действие“. То отразява човешка 
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активност, която е мотивирана от поставени цели и съзнанието за 
средствата за тяхното постигане. 

При класификацията на социалните действия се открояват две 
основни идейни направления. Първото от тях е обективистичното, 
второто - субективистичното (Фотев, 1993). Според систематизацията 
на Вебер (1988) социалните действия могат да се групират в четири 
идеални типа: целево-рационално, ценностно-рационално, традиционно 
и афективно. 

В сферата на горското стопанство се има предвид икономическа 
рационализация, чрез която всички субекти, притежаващи права на 
собственост върху производствени фактори, да получат икономическа 
реализация на собствеността си.

Успешното анализиране, регулиране и управление на 
икономическите конфликти е свързано с рационално-поведенческата 
насоченост на индивида в икономическите му действия (Димитров, 
Д. Й., 2003). Конкуренцията се осъществява и регулира по определени 
правила, чрез които конфликтите се разрешават с по-голяма 
ефективност (Рапопорт, 1974; Робинс, 1991).

Възможни методи за изследване на конфликти
Учените конфликтолози препоръчват няколко основни метода 

за изследване на конфликти: наблюдение, изследване на документи, 
тест, експеримент, анкета, интервю и статистически методи 
(Димитров, Д. В., 1999, 2005; Димитров, Д. Й., 2003). 

Спазвайки принципа за обективност на получената конфликтологична 
информация, предметът на изследваните икономически конфликти 
и възможността за сравняване на количествената информация от 
различни периоди, за основни изследователски методи са избрани 
пряката анкета и статистически методи. 

статистически методи
χ2-метод
По своята същност това е един от методите за статистическа 

проверка на хипотези (Съйкова, Чакалов, 1977). Прилага се при 
качествени променливи, измерени на номинална или ординална скала. 
За да се осъществи χ2-методът, трябва да се премине през етапи за 
проверка на хипотези и изчисли 2

eìc . 
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 (гоев, 1996). 
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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 
(Съйкова, Чакалов 1977). 

Източници на конфликти в горското стопанство след 1997 г. 
Данните за изследване на икономическите конфликти се събират 

чрез метода на пряката анкета. Първото проучване е извършено през 
периода март – юни 2007 г., а резултатите от него са публикувани 
през 2009 г. (Йовков, Колев, 2009). Второто е извършено през периода 
януари – април 2009 г. Анкетирани са 194 специалисти, свързани с 
горския отрасъл като част от получените резултати са представени 
в настоящата студия.

Анализът е в последователност на зададените въпроси в 
анкетната карта. Обработката на данните се извършва чрез 
програмен продукт spss.

реЗултати и дискусия

Първата част на изследователската теза гласи, че: икономическите 
конфликти са резултат от нерационално разпределение на дохода 
от лесоползването между двата основни субекта: горовладелец – 
гороползвател. Тази теза се проверява чрез отговор на следните 
шест въпроса от анкетираните специалисти:

На 1. въпрос: „Съществуват ли разнопосочни икономически 
интереси в горското стопанство?“ 92,3% от анкетираните отговарят 
положително. На 2. въпрос: „В какво се проявяват следствията от 
разнопосочните икономически интереси?“ отговорите са представени 
в таблица 1.

Резултатите, посочени в таблица 1 не са случайни. 
Политизирането на горския отрасъл е широко известен факт през 
последните 10 г., а практиката да се договарят цените е известна 
в горския сектор като „картелиране“. Чрез нея ползвателите се 
противопоставят на администрираните от централното ведомство 
цени на дървесината. Освен това се намаляват транзакционните им 
разходи, свързани с участие в тръжните процедури за предоставяне 
право на ползване на дървесина.

По отношение промените в нормативната база се очертават 
две групи с различни мнения. Първата група е представена от 59% 
от анкетираните. Те смятат, че законодателните промени се 
проявяват силно. Според останалите 41% нормативните промени се 
проявяват слабо или нямат проявление. 
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Що се отнася до незаконните сечи мнението на анкетираните 
също е разделено на две. Около 33% от анкетираните смятат, че 
незаконните сечи имат силно проявление, а около 67% са на мнение, 
че незаконните сечи имат слабо проявление или нямат проявление. 
Въпреки, че през периода 1991-2003 г. пожари унищожиха приблизително 
3% от горските територии на страната или 145 080 ha само 23% 
от анкетираните считат, че пожарите са следствие от изострени 
икономически противоречия.

Ясно осъзнатите, противоположни икономически интереси 
водят до конкретни действия на противопоставяне и възникване 
на реален конфликт (гидънс, 1989). Поради тази причина 3. въпрос: 
„Каква е степента на разминаване в противоположните икономически 
интереси?“ би могъл да се интерпретира и като: „Каква е степента на 
проявление на икономическите конфликти в горското стопанство?“. 
На този въпрос 83,0% от анкетираните отговарят с „голяма“ и 
17,0% – със „средна“. Нито един не е отговорил с „нямам мнение“, 
„малка“ и „липсва разминаване“. 

За наличие на икономически конфликти в горското стопанство 
може да се съди и от нарушеното взаимодействие между 

таблица 1
Разпределение на отговорите на въпрос 2

Table 1
distribution of Question 2 answers

действия на конфликтно поведение
activities of conflict behaviour

%

Силно  
проявление

strong  
manifrstation

Слабо  
проявление

Weak 
manifrstation

Няма  
проявление

no
manifrstation

Незаконни сечи
Illegal cuttings 32,6 41,7 25,8

Предварително договаряне на цената 
от фирмите, участващи в тръжните 

процедури
preliminary negotiations of the prices 

by the enterprises participating in tender 
procedures

70,6 29,4 -

Политически натиск
political pressure 49,0 36,6 14,5

Чести законодателни промени
frequent legislative changes 58,8 32,5 8,8

Умишлени пожари
Intentional fires 23,0 30,3 46,7
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представителите на горовладелеците и гороползвателите. На 4. 
въпрос: „Каква е Вашата оценка (по шестобалната скала с най-ниска 
стойност 2 и най-висока 6) на взаимодействието между Държавните 
горски стопанства (ДгС)/Държавните ловни стопанства (ДЛС) и 
фирмите по отношение на лесокултурната дейност, дърводобива и 
продажбата на дървесина от временен склад?“ анкетираните поставят 
следните оценки в реда на упоменаване, а именно: добър (4,23); добър 
(4,32); добър (4,38). Общата средна оценка на взаимодействието се 
изчислява на добър (4,31). Тази оценка е по-висока от получената при 
анкетното проучване от 2007 г. (добър - 3,68). 

Със следващите въпроси от анкетната карта се търсят 
източниците на икономическите противоречия и конфликти и 
начините за тяхното преодоляване. Проверката на изследователската, 
че: икономическите конфликти в горското стопанство на България се 
дължат на несправедливото разпределение на дохода от ползването 
на дървесина, се извършва чрез χ2-анализа. Изследва се съществува 
ли връзка между отговорите на 3. и 5. въпрос: „Как оценявате 
разпределението на дохода от ползването на дървесина между ДгС/
ДЛС, 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 2 
са определени теоретичните й честоти.

След като теоретичните честоти са определени, се изчислява, 
че |em

2 2 |t
 е равно на 58,908. За χ2 – разпределението се отчита χ2

t = 5,99. 
Тъй като, |em

2 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 (v). 
той е равен на 0,551, което определя връзката между икономическите 
конфликти и разпределението на дохода от ползването на дървесина 
като значителна по сила. 

Констатираната връзка поставя въпроса кое действие 
на конфликтно поведение допринася в най-голяма степен за 
несправедливото разпределение на дохода от ползването на дървесина. 
От таблица 1 може да се предположи, че това е предварителното 
договаряне на цената (70,6% от анкетираните). Чрез коефициента 
на Крамер се търси силата на връзката между предварителното 
договаряне на цената от фирмите, участващи в процедурите и 
разпределението на дохода от ползването на дървесина.
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Нулевата хипотеза (Но) гласи, че между разпределението на 
дохода и предварителното договаряне на цената не съществува връзка. 
Алтернативната хипотеза (Н1) твърди, че между разпределението 
на дохода и предварителното договаряне на цената съществува 
закономерна връзка. В таблица 3 са определени теоретичните им 
честоти.

таблица 2
Емпирични и теоретични честоти

Table 2
empiric and theoretical frequencies

Променливи 
variables  

разпределение на дохода
Income distribution

Общо
Total 
 Несправедливо

unjustly 

Нямам 
мнение

no  
opinion

Справедливо
Justly 

Степен 
на прояв-
ление на 
иконом. 
конфли-
кти
degree of 
manifesta-
tion of 
economic 
conflicts
 

голяма
strong

Фактически 
честоти
actual  

frequencies

141 2 18 161

Теоретични 
честоти
theoretical 
frequencies 

126,1 10,0 24,9 161

Средна
medium 

Фактически 
честоти
actual  

frequencies

11 10 12 33

Теоретични 
честоти
theoretical 
frequencies

25,9 2 5,1 33

Общо
total

Фактически 
честоти
actual fre-
quencies

152 12 30 194

Теоретични 
честоти
theoretical 
frequencies

152 12 30 194
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таблица 3
Емпирични и теоретични честоти

Table 3
empiric and theoretical frequencies

Променливи
variables

разпределение на дохода
Income distribution Общо

Total 

 
Несправедливо

unjustly 

Нямам 
мнение

no 
opinion

Справедливо
Justly 

Договаря-
не на це-
ната от 
фирмите, 
участ-
ващи в 
тръжни-
те проце-
дури
nego-
tiation of 
the price 
by the 
enterprises 
participat-
ing in the 
tender 
procedures 

Силно 
прояв-
ление
strong 

manifes-
tation 

Фактически 
честоти
actual  

frequencies

132,0 1,0 4 137

Теоретични 
честоти
theoretical 
frequencies

107,3 8,5 21,2 137,0

Слабо 
прояв-
ление
Weak 

manifes-
tation 

Фактически 
честоти
actual  

frequencies

20 11 26 57

Теоретични 
честоти
theoretical 
frequencies

44,7 3,5 8,8 57,0

Общо
Total

Фактически 
честоти
actual  

frequencies

152,0 12,0 30,0 194,0

Теоретични 
честоти
theoretical 
frequencies

152,0 12,0 30,0 194,0

От таблица 3 се изчислява, че: |em
2 2 |t = 89,16 и се отчита χ2

t = 
5,99. Това означава, че между разпределението на дохода от ползването 
на дървесина и предварителното договаряне на цената от фирмите 
съществува връзка. Получената стойност 0,678 на  коефициента на 
Крамер определя връзката като значителна по сила. 

С 6. въпрос: „Какво е Вашето мнение за субектите – ДгС, 
ДЛС, ползвател и посредник по отношение на получавания от тях 
доход от ползването на дървесина?“ се търси кои икономически 
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субекти на пазара на дървесина са облагодетелствани, съответно 
ощетени, при разпределението на дохода от дървесината. В 
анкетното проучване проведено през 2007 г. 81% от анкетираните 
са на мнение, че посредниците са основният облагодетелстван. Сега 
броят на анкетираните, споделящи това мнение е намалял с около 
20% (таблица 4). Рязката промяна е следствие от намаляване на 
транзакционните разходи горовладелец – гороползвател (фиг. 1).

таблица 4
Разпределение на отговорите на въпрос 6

Table 4
distribution of Question 6 answers

икономически субекти
Economic subjects

%

Облагодетелстван
Favoured 

коректно 
възнаграден
Correctly paid

Ощетен
Injured 

ДгС/sfe 4,2 25,1 70,7

ДЛС/sge 12,3 40,6 47,2

Ползватели/users 49,1 47,2 3,7

Посредници/agents 60,9 35,3 3,8

Спадът в размера на транзакционните разходи не е следствие 
от оптимизация в организацията на горско-стопанската дейност, а 
закономерен резултат от икономическата криза, обхванала страната. 
До определена степен тя допринася и за липсата на инвестиции в 

фиг. 1. Транзакционни разходи (горовладелец–гороползвател) (по Йовков, Колев, 2009)
Fig. 1. transaction expenses (forest owner-forest user) (according to Yovkov, kolev, 2009)
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горско-стопанска техника. В подкрепа е обобщената средна оценка 
на 8. въпрос: „Как оценявате (по шестобалната скала с най-ниска 
стойност 2 и най-висока 6) нивото на инвестиции в съвременна 
горскостопанска техника?“ – слаб (2,44). За сравнение през 2007 г. 
тази оценка е била незначително по-висока, а именно среден (2,52).

Необходимо е да се намери отговор на въпроса как може да се 
постигне рационално разпределение на дохода от дървесината. Според 
неокласическата икономическа теория решението е конкуренция. Това 
мнение се подкрепя и от специалистите в отрасъла. На 7. въпрос: 
„Смятате ли, че конкуренцията е необходимо условие за постигане на 
по-справедливо разпределение на дохода от ползването на дървесина?“ 
78,5% от анкетираните отговарят положително. Закономерно 
възниква и въпросът как може да се създаде конкурентен порядък в 
горския сектор. Решение на този проблем се търси и в настоящото 
изследване.

Втората част на изследователската теза гласи: икономическите 
конфликти се пораждат от неизяснени права на собственост върху 
горските територии. 

Чрез χ2-анализа се проверява съществува ли зависимост 
между отговорите на 3. и 9. 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. Н1 твърди, че между споровете за 
установяване на права на собственост върху горските територии и 
икономическите конфликти съществува закономерна връзка.

В таблица 5 са представени емпиричните и теоретичните 
честоти на степените на проявление на икономическите 
конфликти.

Изчислява се |em
2 2 |t=2,137 и се отчита  χ2

t = 7,81. Оттук следва, 
че между неизяснените права на собственост и икономическите 
конфликти в горския сектор през 2009 г. не съществува връзка. През 
2007 г. е установено, че такава съществува, а чрез коефициента на 
Крамер (V = 1,32) тя се определя като средна по сила. 

От отговорите на 10. въпрос: „В какво се проявяват 
споровете за установяване на права на собственост?“ става ясно, 
че конфликтите, породени от неизяснени права на собственост 
намират най-силен израз в завеждане на съдебни дела за реституция 
(таблица 6). Трябва да се отбележи, че подобни конфликти през 
2009 г. намаляват чувствително спрямо 2007 г. Тогава 76% от 
анкетираните са на мнение, че съдебните дела за реституция имат 
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силно проявление, а според 46% от тях незаконните сечи също 
са със силно проявление. Липсата на връзка между неизяснените 
права на собственост и икономическите конфликти и намалената 
интензивност на проявлението на конфликтно поведение по 
отношение на собствеността върху горските територии дават 

таблица 5
Емпирични и теоретични честоти

Table 5
empirical and theoretical frequencies 

Променливи
variables

спорове за установяване  
на собственост

debates to establish ownership 
Общо
Total Много 

големи
very 
strong 

големи
strong 

Значи-
телни
signifi-
cant 

Незначи-
телни

Insignifi-
cant 

Степен на 
проявление 
на иконом. 
конфликти
degree of 
manifesta-
tion of 
economic 
conflicts
 

голяма
strong 

Фактически 
честоти
actual  

frequencies

23,0 44,0 48,0 46,0 161,0

Теоретични 
честоти
theoretical 
frequencies

21,0 43,6 47,8 48,6 161,0

Средна
medium 

Фактически 
честоти
actual  

frequencies

2,0 8,0 9,0 12,0 31,0

Теоретични 
честоти
theoretical 
frequencies

4,0 8,4 9,2 9,4 31,0

Общо
Total 
 

Фактически 
честоти
actual  

frequencies

25,0 52,0 57,0 58,0 192,0

Теоретични 
честоти
theoretical 
frequencies

25,0 52,0 57,0 58,0 192,0
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основание да се смята, че този конфликт вече е разрешен.
таблица 6

Разпределение на отговорите на въпрос 10
Table 6

distribution of Question 6 answers

Действия на кон-
фликтно поведение
activities of conflict 

behaviour 

%

Силно проявление
strong manifestation

Слабо проявление
Weak manifestation 

Няма проявление
no manifestation

Незаконни сечи
Illegal cuttings 20,6 53,2 26,2

Съдебни дела  
за реституция
Lawsuits for  
restitution

54,6 38,8 6,6

Пожари/fires 6,1 44,7 49,2

Чрез 11. въпрос: „Каква е Вашата оценка (по шестобалната 
скала с най-ниска стойност 2 и най-висока 6) на резултатите 
от извършената след 1997 г. реформа в горското стопанство в 
икономически, екологичен и социален аспект?“ се цели да се провери 
доколко действащият управленски модел постига своите основни цели. 
Средните оценки, които анкетираните поставят на резултатите в 
икономически, екологичен и социален аспект са съответно: среден 
(2,92), среден (3,16) и среден (3,07). Обобщената средна оценка на 
резултатите от реформата е среден (3,05) и е незначително по-висока 
от средната оценка от проучването през 2007 г., която е среден (2,67). 
Обективността й се потвърждава от отрицателните тенденции 
в площта на извършените залесявания, запасите на някои основни 
видове дивеч и площта с проведени отгледни сечи (Йовков, Колев, 
2009). Ниската оценка показва, че целите на управленския модел не 
са постигнати. Нещо повече, това доказва още веднъж наличието на 
конфликт в горското стопанство на България. Този извод следва от 
възприетата в изследването теза на Светлов (2005): системата се 
намира в състояние на конфликт, когато не може да достигне значими 
за нея цели, както и да изпълни предназначението си и да удовлетвори 
основната си потребност. 

Освен че потвърждава наличието на конфликт в системата, 
обобщената средна оценка разкрива и неефективната организация 
на стопанската дейност в горите. тя е следствие от главното 
противоречие на горското стопанство през изследвания период: 
производственият характер на дейностите в горските територии 
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и тяхното бюджетно финансиране (Йовков, колев, 2009). Така 
въпреки преобладаващата държавна и общинска собственост върху 
горите (около 87%), поради липса на автономен финансов механизъм 
до средата на 2008 г. ДгС осъществяват предимно охранителни и 
контролни функции, а стопанската дейност се извършва от частни 
предприемачи. Въпреки, че с промените в Закона за горите влезли 
в сила от 01.06.2008 г. на дгс е предоставена възможност да 
осъществяват стопанска дейност на практика това все още е 
невъзможно. Основната причина е липсата на необходимите 
дълготрайни активи. 

Съобразно възприетата изследователска теза преодоляването 
на икономическите конфликти в горското стопанство е свързано 
със създаването на рационално организирани предприятия за 
многоцелево лесоползване, които формират печалба чрез стриктно 
калкулиране на приходите и разходите (Йовков, Колев, 2009; kolev, 
2010). Един от критериите за истинност на така формулираната 
теза е мнението на специалистите работещи в горския отрасъл. То 
се проверява чрез последния въпрос от анкетната карта, който е 
открит: „необходими промени в горския сектор на България“. Броят 
на получените отговори е 163, тъй като някои от анкетираните 
не са отговорили на въпроса. Резултатите показват, че първите 
пет приоритета трябва да бъдат подредени в следния порядък: по-
голяма стопанска самостоятелност (26,38%), държавни субсидии 
за инфраструктура и техника (12,88%), намаляване на процента на 
тарифни такси за ИАг (11,66%), преустановяване на политическото 
кадруване (6,13%), преустановяване на честите нормативни промени 
(5,52%) (таблица 7).

При проведеното анкетно проучване през 2007 г. броят на 
получените отговори е 190. Резултатите показват, че първите пет 
приоритета трябва да бъдат подредени в следния порядък: предоставяне 
на юридическа и финансова самостоятелност на ниво лесничейство 
(22,63%), преустановяване на политическото вмешателство (13,16%), 
създаване на самостоятелно министерство на горите (11,05%), 
промени в нормативната уредба (10,53%), подобряване на заплащането 
в системата на НУг (7,89%) (Таблица 8).

Прави впечатление, че през 2007 г. относителният дял на 
необходимата промяна „предоставяне на юридическа и финансова 
самостоятелност на ниво лесничейство“ е най-голям (22,63%). 
През 2009 г., когато юридическата самостоятелност вече е факт 
се оказва, че на практика това не променя ситуацията в ДгС и 
ДЛС. Те продължават да бъдат финансово зависими от ИАг поради 
високия размер на тарифните такси, които се й се привеждат. 



78

таблица 7
Необходими промени в горския сектор на България към 2009 г.

Table 7
necessary changes in forest sector in Bulgaria to 2009

необходими промени/Necessary changes Честота/
Frequency

структура, %
Structure, %

По-голяма стопанска самостоятелност
more management independence 43 26,38

Държавни субсидии за инфраструктура и техника
state subsidies for infrastructure and technique  21 12,88

Намаляване на процента от тарифни такси за ИАг
decrease of the tariff taxes percentage for efa 19 11,66

Преустановяване на политическото кадруване
stopping the political pressure 10 6,13

Преустановяване на честите нормативни промени
stopping frequent legislative changes 9 5,52

Съответствие между нормативните актове
accordance between normative acts 9 5,52

Съкращаване на справките
reducing the information 9 5,52

Финансиране от бюджета на ИАг на лесокултур-
ната дейност и охраната
financing by efa of silvicultural activity and security

8 4,91

По-добро преразпределение на дохода от дърводобива
Better distribution of wood production income 7 4,29

Повишаване квалификацията на заетите  
в системата
Increasing the qualification of the employees

4 2,45

Изработване на дългосрочна стратегия за разви-
тие на горското стопанство
establishment of a long-term strategy for forest manage-
ment development

4 2,45

Увеличаване на заплатите на заетите в ДгС
Increasing the income of the employees of sfe 3 1,84

Да се намалят минималните защитни цени на ИАг
decrease the minimum defended prices of efa 3 1,84

Въвеждане на нови технологии и преработка до 
краен продукт
Introducing of new technologies and processing  
to final product

3 1,84
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Ето защо специалистите от отрасъла настояват за намаляване 
размера им, финансиране на лесокултурната дейност и охраната от 
бюджета на ИАг. Трябва да се отбележи и отрицателното влияние 
на честите законодателни промени и политическото кадруване, 
което в анкетата има сравнително нисък относителен дял спрямо 
2007 г.1 Към 2010 г. тези фактори не позволяват на ДгС и ДЛС да 
инвестират в необходимите им активи, да стимулират персонала, да 
натрупват резерви за справяне с кризисни ситуации и да заработят 
като рационално организирани предприятия чрез стриктна калкулация 
на приходите и разходите, което да създаде конкурентен порядък в 
отрасъла и доведе до преодоляване на икономическите конфликти.

1Анкетното проучване е извършено през периода януари – април 2009 г. След парламентарните 
избори от 5 юли 2009 г. само през периода август 2009 – август 2010 г. са подменени 84 директори 
на ДГС и ДЛС и 16 директори на РДГ.

необходими промени/Necessary changes Честота/
Frequency

структура, %
Structure, %

Да се потърсят нови източници на доходи  
от горите
Look for new sources of income from forests

2 1,23

Засилване на контрола в недържавните гори
strengthening the control in non-state forests 2 1,23

Да се отстранят фирмите, нарушаващи правилата 
на ползване
elimination of the enterprises breaking the rule of usage

2 1,23

Съкращаване на администрацията, незаета с охра-
на и стопанска дейност
reducing the administration non-involved in security 
and management

2 1,23

Да се преустановят заменките на земи и гори
stop the substitutions of land and forests 1 0,61

Сключване на дългосрочни договори за управление
Long-term management contracting 1 0,61

Определяне на краен срок за реституция на горите
defining a deadline for reastitution 1 0,61

Общо/Total 163 100,00

таблица 7. Продължение
Table 7. continued
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таблица 8
Необходими промени в горския сектор на България към 2007 г.

Table 8
necessary changes in forest sector in Bulgaria to 2007

необходими промени/Necessary changes Честота/
Frequency

структура, %
Structure, %

Предоставяне на юридическа и финансова  
самостоятелност на ниво лесничейство
giving legal and financial independence  
at forestry enterprise level

43 22,63

Преустановяване на политическото вмешателство
stopping of political interference 25 13,16

Създаване на самостоятелно министерство на горите
establishment of independent ministry of forests 22 11,58

Нормативна уредба
normative organisation 21 11,05

Подобряване на заплащането в системата на ИАг
Improving the payment in efa 15 7,89

Засилване на екологичните приоритети  
пред икономическите
priority of ecology to economy

14 7,37

Засилване на контрола върху ползвателите 
Increasing the control on users 14 7,37

Подобряване на квалификацията на заетите  
в горското стопанство
Improving the qualification of employees in forest sector

9 4,74

Строг контрол при замяна и изключване на земи  
и гори от горския фонд
strict control of substitution and excluding lands and forests 
from forest fund

6 3,16

Стопанските дейности в горите да се осъществяват 
чрез търг с явно наддаване
management activities in forests to be realized after tender 
procedure with  open bidding

6 3,16

Равнопоставеност на държавната, общинската  
и частната собственост 
върху горските територии
equality of state, municipal and private ownership on forest 
territories

6 3,16

Увеличаване на инвестициите в отрасъла
Increasing of investments in the field 6 3,16

Равнопоставеност между държавните лесовъди  
и лесовъдите на частна практика
equality of state foresters and  those of private practice

3 1,58

Общо/Total 190 100
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Възможни подходи за преодоляване на икономическите 
конфликти в горското стопанство на България

Въз основа на извършеното анкетно проучване могат да се 
формулират следните препоръки за преодоляване на икономическите 
конфликти в горското стопанство на страната:

Да се изгради структура от институционални правила, даваща 
възможност за преход към рационално-организирани предприятия. 
Чрез строга калкулация на приходите и разходите те следва да 
бъдат мотивирани за целево-рационални социални действия, водещи 
до свободна конкуренция и ефективна защита на правата върху 
собствеността на производствените фактори;

Да се институционализират публични държавни предприятия, 
които да управляват държавните гори. Тяхното управление следва 
да се основава на: сключване на дългосрочни договори и получаване 
на предприемачески доход като част от нетния финансов резултат; 
инвестиране в собствени дълготрайни активи; изключително право на 
управленските им екипи да определят самостоятелно организацията 
на производствените процеси;

Да се премахне механизма за приходи от рентен доход от горите 
в бюджета на ИАг и неговото разходване чрез сметно-бюджетно 
финансиране. Вместо това рентата следва да се остави в ДгС и 
ДЛС и да се реинвестира в дейности, водещи до подобряване на 
горската собственост;

Да се увеличават приходите от недървесните горски продукти и 
услуги, което ще спомогне за намаляване на натиска върху ползването 
на дървесина (Шулева-Алексова, 2009).
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RESEaRCh OF ECONOmIC CONFLICTS IN BuLgaRIaN  
FORESTRy SECTOR
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(SummaRy)

on the basis of inquiry and implementation of χ2-method is established 
that the economic conflicts in the Bulgarian forestry sector are due to 
ineffective distribution of the income from timber use. for their surmounting 
the rational organized enterprises, which actions are based on strict calculation 
of incomes and revenues, are needed.
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