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 I.МОНОГРАФИИ: 

1.1 Йовков, Ив., В. Маринова, 2017. ДЪРВОПРОИЗВОДСТВЕНАТА 

ФУНКЦИЯ В МОДЕЛИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРИ, 

„Авангард Прима“ София, с. 143, ISBN:978-618-160-784-6 

Резюме: Обяснява се как естественото природно свойство на горите да 

натрупват въглерод под формата на дървесен запас става социална функция 

на горовладелеца. Тази функция е дървопроизводството поради, което се 

разглеждат нейните лесовъдски и икономически аспекти. Разкрива се, че 

дървопроизводството у нас е съвместна производствена функция на 

горовладелците и гороползвателите. Доказва се, че функцията има оптимум 

при изпълнени три условия: когато горската икономическа система работи на 

границата на производствените си възможности; когато относителните цени се 

приемат от горовладелеца и гороползувателите, като справедлив ценови 

механизъм за разпределения на добавената стойност; когато пределните 

разходи за фактори за производство са равни на пределните им продукти, а 

пределните общи разходи за дървопроизводство са равни на пределните 

доходи. 



2 

 

Обяснен е начина на горскостопанското производство в модерното 

общество. Доказва се, че на сегашния етап начина на производство е 

капиталистически - организира се около института на собствеността и 

производството на стоки и услуги за пазара. Обяснява как модела за 

управление на дървопроизводството функционира в условията на естествено и 

социално право на собственост. 

Изведени са два идеални конструкта на модела за организационно 

устройство -Пруски и Американски. 

Обяснени са същностните различия: между двата модела и начина на 

разпределение на добавената стойност между собствениците на агентите за 

производство. Изведени са аналитични формули за оптимално разпределение 

на създадената брутна добавена стойност между горовладелците и 

гороползувателите. Доказан е коефициентът на жертвена стойност, който е 

оптимален да подържа социалното равновесие между двата субекта и 

границите на неговата устойчивост. 

Проследено е историческото развитие на дървопроизводството у нас 

през последните 130 години и ефективността на двата модела през отделните 

исторически периоди. Доказват се 5 исторически периода на развитие на 

дървопроизводтството и са обяснени ,чрез промените в институциите. 

Изведен е алгоритъм за оценка на доходната стойност на 1 ха горска 

територия, използвана за дървопроизводство. Изчислена е и вътрешната 

норма на н е механизма за разпределение на добавената стойност и е 

определен коефициента, които са жертвали горовладелци и гороползуватели 

за социалното равновесие между тях.  

Изчислени са структурните различия натуралните и стойностните обеми 

на дървопроизводството и е оценена конкурентоспособността на 6-те 

държавни предприятия за дърводобив. 
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1.2 Йовков, Ив., К. Колев, Н. Шулева-Алексова, В. Маринова, 2010. 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ С 

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНЕН ХАРАКТЕР, „Авангард Прима“ София, с. 255, 

ISBN:978-618-160-784-6 

Резюме: Проследява се историческия процес на развитие на горското 

стопанство през периода 1947-1989 год. Показана е връзката между 

институционалните промени през този период и ефективността на моделите за 

управление на горите. Показани са предимствата и недостатъците на 

разделната и съвместна организация на дървопроизводството и дърводобива. 

Разкрито е значението на рентната политика за осигуряване финансов ресурс 

за инвестиране в горските територии.  

Изведен е идеален модел за организационно устройство на управление 

на горите. Описани са неговите предимства и недостатъци. Изведена е за 

първи път аналитична формула на модела. Обяснени са икономическото 

отношения между горовладелец, гороползвател, кредитор и механизма за 

разпределения на печалбата между тях под формата на рента, дивидент, 

лихва и предприемачески доход.  

Разкрит е специфичния характер на американския модел, действащ в 

условията на общодържавна собственост и при плурализъм в собствеността. 

Обяснени са категориите – стойност и Закона за стойността. Разкрит е 

механизма на действие на Закона за стойността при пазарна и 

административно командна икономика. 

 

III.СТАТИИ:  

3.1 Маринова, В, 2017. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЕРЕСПЕКТИВИ 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ИДЕЛНИТЕ ФОРМИ НА АГРОЛЕСОВЪДСТСТВОТО В 

БЪЛГАРИЯ сп. „Ново знание“ ВУАРР - Пловдив год.VI,бр.2 април-юни 2017 
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Резюме: Показват се три идеални модела на организационно устройство на 

дейностите имащи характеристики на агролесовъдство .Изведено е второто 

определение на агролесовъдството, като производствена система .Показват се 

характеристиките на три идеални модела за организационно устройство на 

агролесовъдството. Първия тип е дефиниран ,като плуриактивен ,втория е 

експертен, третият – търговски .За трите типа се правят оценки за 

перспективното им развитие. Обосноват се предимства на търговския тип, 

който има за база едроплощно стопанисване на горските територии с помощта 

на агролесовъдските предприятия .Показана е конвенционално рамките, в 

които следва да се осигурят правомощията на бъдещите агролесовъдни 

предприятия като легитимни правни субекти.  

 

3.2 А. Доралийски, В. Маринова, 2017. СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ЗА 

РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ 

НА УПРАВЛЕНИЕ сп. „Ново знание“ ВУАРР – Пловдив,  год.VI,бр.1 януари-март 

2017,стр.51-59 

Резюме: Един от основните компоненти на системата за управление е 

организационната структура на управление. Настоящият доклад представя 

актуалните тенденции на развитие и усъвършенстване на организационните 

структури на управление Изяснена е семантиката на понятието 

„организационна структура“, използвано в доклада. Обсъждат се ключови 

аспекти на структурната политика на организациите, както и въвеждането на 

гъвкави организационни форми. Също така са посочени основните 

направления за анализ на организационната политика на организациите. 

Анализът на съвременните тенденции за бъдещото развитие на 

организационните структури на управление трябва да бъде неразделна част от 

политиката за управление на всяка организация.Тенденциите са гъвкавост и 

адаптивност на организационната структура, рационално съотношение между 

централизация и децентрализация, подходящ баланс между правата, 

задълженията и отговорностите, намаляване на наредби, правила и други 
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нормативни документи. Изведена е препоръка, че организационните структури 

на управление трябва да се адаптират постоянно в съответствие с промените в 

цялостната система за управление, тъй като те са един от основните й 

компоненти. 

 

3.3 Маринова, В. Л. Тричков, 2016. ПАЗАР НА  ОБЛА ДЪРВЕСИНА В 

БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА  2012 – 2015 г. И ПРОГНОЗА ДО 2020 г. сп. 

“Управление и устойчиво развитие”, С., год.18, № 6, стр.5-22, ISSN: 1311- 

 

Резюме: Известно е, че в горския сектор в България, над 95% от приходите са 

от продажба на обла дървесина. Ето защо, анализите на пазара на дървесина, 

т.е на реализираните количества и цените на които те са продадени  са от 

изключителна важност за осигуряване и увеличаване на приходите. 

Маркетинговите проучвания в горския сектор са от изключителна важност за 

всички собственици на гори, още повече, че след проведените реформи през 

2011 г. и горите в държавния горски сектор се управляват от стопански 

ориентирани държавни горски предприятия. Използваните методи в 

разработката са анализи и сравнителни анализи. Направен е преглед на 

нормативната уредба в горския сектор, регламентираща дърводобива и 

продажбата на дървесина. Разгледани са планираните и добити количества 

обла дървесина по категории и по основни видове собственост за периода 

2012-2015 година. Изготвен е анализ на ползването на дървесина от 

държавните горски територии по видове процедури. Анализирани са цените на 

продажби на обла дървесина на корен, от склад и на услугата по извършването 

на дърводобива. На база експертна оценка е направена прогноза за размера 

на ползването на обла дървесина и за продажните й цени, както и на услугата 

за извършване на дърводобива за периода до 2020 г., съответно по основни 

групи дървесни видове- иглолистни и широколистни, по основни видове 

продажби- на корен и от склад и по категории дървесина.  
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На база направените анализи и прогнози са изведени съответни 

тенденции, изводи и препоръки. За държавните  гори е установено сериозно 

намаляване на продадените количества дървесина от склад, за сметка на 

увеличените продажби на корен и по ценоразпис, които за 2015 г. достигат до 

49% от общо добитата и реализирана дървесина. Това е главно за сметка на 

продадените количества широколистна дървесина и то от категорията дърва. 

Средните продажни цени на иглолистната дървесина слабо нарастват, докато 

на широколистната дървесина са относително  постоянни с изключение на 

едрата дървесина. Нивата на средните цени  за добив на дървесина нарастват  

съвсем слабо- от порядъка на 0,6% до 6%. Продажбите на обла дървесина от 

склад, сравнени с тези на корен за 2012 г., показват по-висока цена на 

продажбите от склад с 5,04 лв/куб.м, като  за иглолистната дървесина тази 

разлика е 8 лв/куб.м. За 2013 г. разликата между среднопретеглените продажни 

цени от склад и на корен  е 4,36 лв/куб.м, като за иглолистната обла дървесина 

е над 10 лв./куб.м. Тази разликата за 2014 г., вече е 9,61 лв/куб.м в повече при 

продажбите от склад, като при иглолистната дървесина тя е над 10 лв/куб.м. За 

2015 г. разликата в цените при продажбите от склад спрямо тези на корен е 

средно 10,58 лв/куб.м, като при иглолистната дървесина разликата нараства на 

17,44 лв/куб.м.  

Необходимо е планирането и комплектоването на годишните лесосечни 

фондове да се базира не само на лесовъдски принципи, но и на задълбочени 

маркетингови проучвания. 

3.4 Тричков, Л. В. Маринова, 2016. БАЛАНС НА ДОБИВА, ПРЕДЛАГАНЕТО 

И ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ОБЛА ДЪР ВЕСИНА В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИ ОДА 

2012-2014 г. С ПРОГНОЗА ДО 2020 Г. Сп. Наука за гората, год.51, № 2, стр. 

19-37,  София, ISSN: 0861-007Х 

Резюме: Направен е анализ на планираните и добити количества дървесина по 

категории и по видове собственост, на вноса, износа и потреблението на обла 

дървесина в България за периода 2012-2014 г. Направени са прогнози за 
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размера на ползването и баланса на облата дървесина за периода до 2020 г. и 

съответни изводи за периода 2012-2014 г. и необходимостта от разработването 

и поддържането им, както и за движението на добитата дървесина от местни 

източници и от внос в България.  

Представена е прогноза за баланс на облата дървесина в България за 

периода от 2015 г. до 2020 г. Според нея, потреблението на дървесина в 

България равномерно ще нарасне за периода с 365 000 m3 – до 6 290 000 m3 

през 2020 г.  

 

3.5 Маринова, В. Л. Тричков, 2014 ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПОЛЗВАНЕТО НА 

ДЪРВЕСИНА (УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДОБИТАТА ДЪРВЕСИНА И НА 

ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБАТА Й) ЧРЕЗ ПРАВИЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА 

ГОРСКО-ДЪРВЕСНИТЕ РЕСУРСИ сп. “Управление и устойчиво развитие”, 

С., год.16, № 6, стр.46-61, ISSN: 1311-4506 

 

Резюме: През последните няколко десетилетия лесовъдската колегия в 

България търси консенсус и най-правилните решения, свързани със 

състоянието на горските екосистеми и по-конкретно на насажденията и 

културите, тяхна-та пълнота, техническа зрелост, турнус и др. лесовъдски 

показатели при определени типове горски месторасте-ния от една страна и 

постигане на баланс с размера на ползването на дървесина, в т.ч на най-

подходящите ин-тензивност и повтаряемост на извежданите сечи в рамките на 

един ревизионен период от друга страна. Дискуси-ите вече се провеждат в 

условията на глобални климатични промени, свързани с повишаване на 

температурите, засушаване, увеличаване на рисковете от горски пожари, 

каламитети от болести и вредители и др. екстремни климатични явления, 

влошаващи състоянието на горите. През последните десетилетия, чисто 

лесовъдските въпроси, свързани с избора на видовете за залесяване, както и 

въпросите, относно състава, прираста, количест-вото и качеството на 

дървесната продукция и размера на ползването и реализацията, се преплитат 
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с екологич-ните въпроси, средообразуващите фактори и множество други 

изисквания, относно устойчивото стопанисване и ползване на горските 

екосистеми. За намиране на правилното решение е необходимо обединяване 

на усилията с цел решаване на редица натрупвани през годините проблеми, 

свързани с устойчивия баланс между екологич-ните, икономическите и 

социалните функции на горите. Необходим е комплекс от мерки, свързани с 

горското планиране на различните нива, съответно стратегическото на 

национално ниво, областните планове на регио-нално ниво и 

горскостопанските планове (бившите ЛУП) на местно ниво, правилно 

обвързани с конкретните го-дишни финансови планове на горскостопанските 

субекти, управляващи горските територии. В настоящата раз-работка е 

направен общ анализ на горските ресурси в България, анализ на ползването и 

на приходите от про-дажби на дървесина от държавните горски предприятия, 

управляващи около 70% от горските територии в стра-ната, направени са 

констатации и изводи от представените данни, характеризиращи горските 

ресурси, от анали-за на ползването, продажбите на дървесина на корен и от 

склад, и на възлагането на услугата по дърводобива. Направени са препоръки 

относно състоянието на горско-пътната инфраструктура и относно правилното 

управ-ление на горско-дървесните ресурси с цел оптимизиране на ползването 

на дървесина. 

 

3.6 Колев, К., Н. Шулева, В. Маринова 2013 КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА 

НА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРСКОСТОПАНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ сп. “Управление и 

устойчиво развитие”, С., год.15, № 6, стр.6-12, ISSN: 1311-4506 

 

Резюме: Изведена е изследователската теза на проучването, а именно: 

Конституираните 6 публични предприятия за управление на горите държавна 

собственост имат различни конкурентни предимства. Те зависят от териториал-

ните фактори на горскостопанското производство. Разработена е методика за 

оценка на конкурентните им пре-димства като териториалните фактори са 
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стандартизирани в скала от 1 до 7. Разработен е алгоритъм, посредст-вом 

който териториалните фактори, представени от система показатели се 

превръщат в параметри и индикатори за конкурентоспособност. Направена е 

скала за подреждане на предприятията по индикатори за тяхната конку-

рентоспособност, а именно: конкурентоспособност на произвежданата 

продукция, производителност на труда, финансова стабилност, натрупване на 

активи, адаптивност към пазара, резултатативност от горските територии, 

резултативност от дървесните запаси. Изчислен е комплексен критерии за 

конкурентоспособност. Направени са обобщения на получените от проучването 

резултати. 

 

3.7 Шулева, Н., К. Колев, В. Маринова 2013 СТОЙНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ 

НА ГОРИТЕ ЗА ДЪРВОПРОИЗВОДСТВО сп. “Управление и устойчиво 

развитие”, С., год.15, № 6, стр.13-21, ISSN: 1311-4506 

 

Резюме: Изведена е основна теза на изследването, а именно: пазарната 

стойност на горските територии не е доста-тъчна за използването й в 

качеството на финансов инструмент за оценяване на специфичните 

имуществени права върху горите. Тезата се доказва на примера на горите, 

държавна собственост. Тези гори оценявани като недвижим имот подлежат на 

отчуждаване. Новият собственик може да ги използва за горски или други цели. 

Когато ще се използват за горски цели, авансираният за придобиването им 

капитал има икономически живот безкрайност. Стойността на тяхното 

използване за дървопроизводство за сега е без алтернатива за горовладел-

ците. Доказва се, че тази стойност може да бъде изчислявана чрез 

методическия апарат за оценка на инвести-ции с икономически живот 

безкрайност. Методиката е апробирана за високостъблените и издънкови гори 

собст-веност на държавата. Определена е вътрешната норма на 

възвръщаемост на тези гори по възприетите в горска-та статистика класове на 
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възраст. Изведени са зависимости за пределната ефективност на капитала 

авансиран в гори. Направени са изводи върху разкритите закономерности. 

 

3.8 Колев, К., Н. Шулева, В. Маринова 2013 СТРУКТУРНИ РАЗЛИЧИЯ 

МЕЖДУ НАТУРАЛНИЯ И СТОЙНОСТНИЯ ОБЕМ НА 

ДЪРВОПРОИЗВОДСТВОТО сп. “Управление и устойчиво развитие”, С., 

год.15, № 6, стр.22-26, ISSN: 1311-4506 

 

Резюме: Изведена е основна теза на проучването, а именно: натуралната и 

стойностната структура на дървопроиз-водството са взаимозависими. Това 

позволява да бъдат оценявани структурните различия между тях и да се 

реализира икономическа политика за оптимално ценообразуване. Прави се 

библиографска справка на познати статистически методи за оценка на 

различия и равномерност на структури. Оценени са натуралния и стойностен 

обем на дървопроизводството от държавните гори. Направен е сравнителен 

анализ на различията между тях чрез изчисляване на коефициента на 

сравнителна неравномерност (Kd) и коефициента на диверсификация (GR) на 

У. Изард. Направени са обобщени изводи за причините, влияещи върху 

структурните различия. Правят се и преценки за ценовите политики по отделни 

сортименти дървесина и негативите за икономиката на горския сек-тор. 

 

3.9 Колев, К., Н. Шулева, В. Маринова 2011 МЕТОДИКИ ЗА ОЦЕНКА НА 

СТРУКТУРНИТЕ РАЗЛИЧИЯ В ТЕРИТОРИАЛНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ФАКТОРИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА 

ГОРСКОТО СТОПАНСТВО сп. “Управление и устойчиво развитие”, С., 

год.13, № 2, стр.149-154, ISSN: 1311-4506 

 

Резюме: Систематизирани са показатели за характеризиране на горските 

ресурси, управлявани от 6-те държавни горскостопански предприятия и са 

предложени методики за оценка на структурните различия в териториалното 
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разпределение на производствените фактори в горското стопанство и неговата 

конкурентоспособност. 

 

3.10 Маринова, В. Л. Тричков, Н. Василев, 2011 ГОРЕЩИ ТОЧКИ – ГОРИТЕ И 

КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ. ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЗА АДАПТИРАНЕ НА 

ГОРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НАМАЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНОТО 

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ ВЪРХУ ТЯХ, сп. “Управление и 

устойчиво развитие”, С., год.13, № 1, стр.240-250, ISSN: 1311-4506 

 

Резюме: Глобалните промени в климата и вредните въздействия върху 

природните ресурси, здравето на хората, прехраната и ежедневната ни 

дейност се приемат за една от най-сериозните заплахи за устойчивото 

развитие на планетата. Учените смятат, че повишаването на концентрацията 

на антропогенно произведените парникови газове и най-вече на въглеродния 

диоксид в атмосферата е основният виновник за промяната на климата. Го-

рите играят решаваща роля при поглъщането и съхранението на въглерода и 

по този начин спомагат за нашата защита от климатичните промени. 

Международната организация на експертите по изменението на климата 

(Intergovernmental Panel on Climate Change - IРСС) съобщава през 1990 г., че 

последиците от климатичните промени са вече факт и са необходими спешни 

мерки. В разработката е направен преглед относно по-важните събития и 

горещите точки свързани с горите и климатичните промени в международен и 

национален мащаб в рамките на Изпълнителна агенция по горите. Освен това 

са представени и интерпретирани материали, свърза-ни с извършеното 

проучване по проекта FUTUREforest по програмата INTERREG IV C по който 

ИАГ е проектен партньор и с изготвената „Програма от мерки за адаптиране на 

горите Република България и намаляване на негативното влияние на 

климатичните промени върху тях”. 
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3.11 Н. Шулева, В. Маринова 2010 ИКОНОМИЧЕСКИЯТ ПОДХОД КАТО 

АЛТЕРНАТИВА НА ЕКОЛОГО-ЛЕСОВЪДСКИЯ ПОДХОД В ПРОЦЕСА НА 

ЛЕСОПОЛЗВАНЕТО  

 

Резюме: Защитава се следната изследователска теза: многофункционалното 

стопанисване като еколого-лесовъдски подход се свежда до съхраняване и 

повишаване на многообразието от естествени природни свойства на горите. 

Икономическият подход към многофункционалното стопанисване се създава с 

придаване производствен характер на всяко естествено природно свойство. 

Подържането на всяка една или комбинацията от няколко производствени 

функции на границата на максималните производствени възможности е 

условието за определяне алтернативната цена, която се заплаща за 

придобиване характер на производствена функция на всяко естествено 

природно свойство на горската екосистема. 

 

3.12 Маринова, В. Л. Тричков, 2010 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

С ПРОЕКТИ ПО СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕС, МЕЖДУНАРОДНИ И 

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ - СЪСТОЯНИЕ,ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ сп. 

“Управление и устойчиво развитие”, С., год.12, № 1, стр.226-230, ISSN: 

1311-4506 

 

Резюме:През последните години в условията на пазарна икономика и 

реституирана собственост на горите, основните собственици и управляващи 

горите в страната срещат сериозни затруднения за извършване на 

планираните мероприятия в горите и за осигуряване на необходимите 

инвестиции за подобряване на тяхното състояние.В условията на 

икономическата криза от последните две години, проблемът стана 

изключително актуален.Членството на Р. България в Европейския съюз и 

отварянето й към световната икономика, даде определени възможности за 

кандидатстване на държавните горски структури и на останалите собственици 
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на гори с проек-ти по Структурните фондове на ЕС и по други международни и 

Оперативни програми за усвояване на средства с цел решаването на различни 

проблеми в горските територии на страната. В разработката е направен 

преглед относно възможностите на представителите на държавния горски 

сектор и на другите собственици на гори да подготвят проекти и да 

кандидатстват по съответните фондове и програми. Направен е анализ на 

състоянието при кандидатстването на ИАГ, нейните структури, звена и 

предприятия за програмния период 2007-2013 г.Идентифицирани са 

проблемите, като липса на достатъчен административен капацитет, собствени 

средства изпълнение на дейностите и др. Направени са съответни изводи и 

предложения за подобряване на работата по усвояване на средства от 

Структурните фондове на ЕС и по други международни фондове и по 

Оперативни програми. 

 

IV.НАУЧНИ ДОКЛАДИ:  

4.1 Маринова, В. Л. Тричков, 2017. Политики, нормативна уредба, 

потенциал и потребление на горско-дървесната биомаса в България за 

производство на енергия,  International Balkan and Near Eastern Social 

Sciences Congress Series-Russe/BULGARIA  April 8-9,  2017 

Резюме: След присъединяването на България към Европейския съюз бяха 

разработени необходимите политики, стратегически и програмни документи за 

осигуряване на условия и за подобряване използването на енергия, 

произведена от възобновяеми енергийни източници, в т.ч и от биомаса. На 

практика са разработени и приети поредица от такива документи, съответно 

Енергийна стратегия на България до 2020 г., Национален план за действие за 

енергията от ВИ, 2012 г., Национална дългосрочна програма за насърчаване 

използването на биомасата за периода 2008 - 2020 г., Трети национален план 

за действие по изменение на климата 2013-2020 г. от 2012 г. и др. Те 
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набелязват съответните мерки за постигане на индикативните цели за 

страната, въведени с Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета. България трябва да осигури нарастване на енергията от ВИ в брутното 

КЕП от 9,4% за 2005 г. на минимум 16%  до 2020 г. 

Разработен е и Закон за енергия от Възобновяеми източници със 

съответна поднорматива уредба, който урежда обществените отношения, 

свързани с производството и потреблението на енергия от възобновяеми 

източници. 

В стратегическите документи на горския сектор на България, съответно в 

Националната стратегия  и в Стратегическия план за развитие на горския 

сектор са заложени съответни приоритети и мерки за използване на 

потенциала на горския сектор за развитие на зелена икономика, чрез устойчиво 

производство и потребление на биомаса, като възобновяем енергиен източник.  

Целта на настоящата разработка е изготвянето на  кратък преглед и 

анализ на националните политики, в т.ч стратегически и програмни документи, 

законовата уредба и потенциала на горско-дървесната биомаса в България. 

Освен това, ще бъдат представени и анализирани данни и материали, 

свързани с  потенциала  и потреблението на горско-дървесната биомаса в 

България. На практика в  страната през последните години, добива на 

дървесина е средно около 7-8  млн. куб.м стояща дървесна маса, от която, 

предвид сортиментната и възрастова структура на горите, както и търсенето на 

пазара, около 65-70% се използва за технологични и енергийни цели, т.е за 

производството на дървесни плочи, целулоза, дърва за отопление, дървесна 

биомаса и др. 

На база извършените анализи са направени съответни изводи, предложения 

и заключения, свързани със състоянието на политиките и нормативната уредба 

относно използването на горско-дървесната биомаса, като възобновяем 

енергиен източник и с възможностите за оползотворяване на потенциала й за 

производството на енергия. 
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4.2 Я. Найденов, В. Маринова, В. 2017 Eкологически, социални и 

икономически функции на горите International Balkan and Near Eastern 

Social Sciences Congress Series-Russe/BULGARIA  Apr il 8-9, 2017 

Резюме: В днешния глобализиращ се свят, при тоталната екологическа 

разруха, непрекъснато влошаващите се условия на жизнената среда на човека 

и ширещата се бедност и нищета, много от общочовешките ценности 

придобиха нова същност и съдържание. Например до преди две-три 

десетилетия, в повечето страни по света, включително и у нас, на гората се  

гледаше като на неизчерпаем и вечен природен ресурс, а понастоящем  

обществото все по-често търси свежест и отмора сред природата и в 

екосистемата    на горите.  

В днешния глобализиращ се свят, в ерата на тоталната екологическа 

разруха,  човечеството   гледа на горите, не само като източник на дървесина, а 

като на основен, климаторегулиращ и средообразуващ фактор, който  със 

своите специфични екологични, сациално-икономически, оздравителни и пр. 

специфични  функции е предпоставка за качество на живота, екологическа и 

продоволствена сигурност и основен фактор за опазване на околната среда и 

оцеляването на човечеството, а едно от големите предизвикателства на ХХI век 

е, че в страните с развита демокрация състоянието на горите, се приема за 

качество на живота, а потреблението на дървесина и продукти от нея нараства 

многократно, следователно за задоволяване на своите потребности от този 

ресурс те се насочват своето внимание към развиващите се страни и страните 

в преход. 

Върху тези специални функции на горите, на които внимание са 

обръщали още древногръцките лечители и философи: Хипократ, Еусколапий и 

други ние ще се спрем в настоящия доклад.  

Ние се присъединяваме към казаното от Абрамовиц Дж. и Матуун 

Ашли(1999)1, че човечеството трябва да се стреми към постигане такава 

икономика на горските продукти, която ще осигурява на хората всичко за 
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задоволяване на нуждите им – стоки, работа, услуги, сигурност, здрава околна 

среда и благодарение на която здравите горски екосистеми и обществото ще 

оцелеят и през следващото хилядолетие. 

V.УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОСОБИЯ 

5.1 Н. Нинов, В. Маринова и кол. НАРЪЧНИК НА ПРЕДПРИЕМАЧА В 

ГОРСКОТО СТОПАНСТВО ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛЕНСЪВО НА БЪЛГАРИЯ 

В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. „ИНТЕЛ ЕНТРАНС, София, с. 178, ISBN 978-954-

2910-02-2  

Резюме: В съдържанието на „Наръчник на предприемача в горското 

стопанство при условията на членство на България в Европейския съюз“ са 

включени теми свързани с дендрологичния състав на горите в България; 

нормативни документи, регламентиращи дейностите в горското стопанство; 

маркетинг, иновации и предприемачество в горското стопанство; създаване на 

горски култури; специални ползвания (недървесни продукти) в земите на 

горския фонд; предприемачество в ловностопанската дейност; технология на 

ползване на дървесината от горите; здравословни и безопасни условия на труд 

в горите и финансиране на бизнес в горското0 стопанство – съвременни 

възможности пред приемачите. 


